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Otthon a versben  
 otthon a színekben 

 
Ennek a versekben és színekben, mindkét közlésformát 

tekintve: költészetben gazdag kis kötetnek az alkotóit régóta 
ismerem. Barátaim, akikkel nem csak az irodalom és a mű-
vészet szeretete köt össze, hanem, talán így mondanám, egy 
„életérzés”: egy : van benne otthonosság és nosztalgia, van 
személyes emlékezés és a jelenségek mögöttes világát kutató 
számvetés, van a tapasztalatok mélyére hatolni vágyó vizs-
gálódás és az önvizsgálat tüzében edzett józanság. Néhány 
versben és néhány képben alakot öltő világkép és érzésvilág, 
ezekben derű és fájdalom, életszeretet és a tapasztalatok 
szigorú mérlegelése vegyül el. Mindkét művész: a költő és a 
festő hosszú évek, immár több évtized óta egy korábban 
alig ismert világban kereste és találta meg otthonát. Tar 
Károly Erdélyből, Moritz Lívia a Dunántúlról került Své-
dországba, mára mindketten második hazájuknak tudják az 
északi környezetet, beilleszkedtek ennek társadalmába, kul-
túrájába, vannak svéd barátaik, megbarátkoztak a magyaror-
szági vagy erdélyi látogató számára talán kevéssé otthonos 
éghajlattal, a kezdetben idegennek érzett társadalmi szoká-
sokkal, életvitellel. Magam is tanúsíthatom, hiszen jártam 
náluk vendégségben, fenn északon, hogy életük természetes 
közegének fogadták el azt a mindennapi kultúrát, azt az 

életformát, azt a szellemi környezetet, amelyet a távoli 
Skandinávia kínált fel nekik. 

És mégis: Tar Károly versein, Moritz Lívia festménye-
in átüt az elveszített és már csak alkalmilag, vendégként 
felkeresett erdélyi vagy a dunántúli, magyarországi világ. 
Tar Károly egyik versében Mikes Kelemenre hivatkozik, 
aki, mint tudjuk, úgy szerette Rodostót, hogy nem feled-
hette Zágont. És Moritz Lívia képein is átütnek a forró 
pannon színek, a virágoknak lelke van, egyik képén egy 
vitorlát látunk, ez a szelekbe feszül, és mintha emberi arc 
volna (vagy az emberi arc, mintha szelekbe feszülő vitor-
la volna). Megannyi jelkép: egy emberi közérzet szimbó-
lumai. A mind távolabb került régi otthon emléke, mint 
titkos vérzés a kötésen, átüt a köznapi jelenen. Ez a ket-
tős élmény, kettős látomás ad igazán karaktert a kivételes 
művészettel megformált kis kötetnek: kettős otthonos-
ság, a választott otthon békét kínál, az elhagyott nyugta-
lanságot, és az ember sorsának, tudjuk jól az irodalom-
ból, a művészetből, mindig a nyugtalanság ad igazán 
karaktert és teremtő erőt. Az elhagyott otthon emléke, 
látomása nem csak a nosztalgiát táplálja, hanem a lélek 
természetes épségét és gazdagságát is. Talán az van iga-
zán otthon a világban, akinek van egy valóságos és van 
egy álombeli otthona.  

Pomogáts Béla 
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Remény 
 
A Bánat partján elnyúlva nyögtem, 
elrongyolt savanyú lótuszvirág. 
Arcom úszott a szennyes árral. 
A túlsó parton recsegő ricsajban 
sziporkázott az öröm, fojt a méz 
s a bolondság a Dáridó-szigetek között. 
Már voltam fenn és jártam lenn, 
balra tartottak, jobbat kértem: 
járni a mindenség útjain, 
hogy magamra leljek. 

Önmagából fakadjon reményem, 
rend és szellem, remegtető szív- 
csobbanások, cikkanó értelem, 
minden mosolyom és lélegzetem. 

Magam vagyok a kényszerű mindenség. 
Kegyelem elárvult fejemnek! 
Magam lettem a kegyelmes kegyelem, 
 

 

nyálas tér, tülekedő igyekezet, 
teljesség-vám, boldogságzápor, 
korlátolt igazság, igazságmámor, 
kipukkadt határtalanság, szándékolt szándék, 
erőtlen erő, teretlen tér, sóhajtásvágy. 
Vagyok magvát álmodó térvirág, 
abszolút zéró, odaadó semmi, 
érzelem-mezőn sántító balgaság. 

Bizony mondom, magam vagyok 
az időszámítás, az imátlan ima, 
a magába fordult magatartás, 
a szenteletlen szentség, a konok okfejtés, 
a cselekvésvadász, a halálcsillagász. 
Hajótlan hajós vagyok: átúsztam 
magzatvizeken, félelem-folyón. 
Magamban fáj az utazás. 
Kézen fognám magam. 
Ki tudja, hol álarctalan a napsugár? 
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Itt és ott 
1. 
Itt más a táj, és más a tej 
Itt másként fáj, és áll a fej 
Itt más a víz, és más a fűz 
Itt más a láz, és más a tűz 
Ott más a volt, és más a vélt 
Ott másként tűzték ki a célt 
Ott más falak, és más fülek 
Ott más romok, és más rügyek 
Itt más a múlt, és más a holt 
Itt másként hűl, és süt a hold 
Itt más a vár, és más a vér 
Itt más a baj, és más a bér 
Ott másként sóhajt fel, ki fél 
Ott másként reménylik a tél 
Ott másként vár és forr a vér 
Ott másként dúl és más a dér 
Itt más a zöld, és más a föld 
Itt másként zeng, és reng, ha 
döng 
Itt más a zár, és más a kár 
Itt más a nyír, és más a nyár 
Ott más sivít, és más virít 
Ott másként jaj, ha rám pirít 
Ott más a most, és más a mit, 
Ott más a gyász, és más a hit 
Itt más a száj, és más a táj 

Itt másként fáj, ha szíved fáj 
Itt más az agy, és más a fagy 
Itt más a nagy, és más is vagy 
Ott más a nép, és más a nap 
Ott másként prédikál a pap 
Ott más a cucc, és más a cél 
Ott más a ránc, és más remél 
Itt más a volt, és más a vélt 
Itt másként élt, és mást remélt 
Itt más kiált, ha más kiállt 
Itt mást kívánt, ha más kívánt 
Ott más a kedv, más a kotta 
Ott másként szól minden nóta 
Ott más a fény, és más a lég 
Ott más a víg, ott más a vég 
2. 
Hol itt, hol ott 
elhagyottan, 
magam alatt 
sokszor voltam 
egyke. 
Hol itt, hol ott 
vertem tanyát, 
míg vitt, s bontott 
bennem hazát 
a sors. 
Hol itt, hol ott 
haragudtam. 

Lerítt rólam 
gorombultan 
a mersz. 
Hol itt, hol ott 
valaki bennem 
egy dalt dalolt, 
röpke merszem 
ha volt. 
Hol itt, hol ott 
átgondoltan 
szított, sodrott, 
ha rád gondoltam, 
a vágy. 
Hol itt, hol ott 
szerettem nőt, 
ki hitt, rontott. 
Nevettem őt, 
ha sírt. 
Hol itt, hol ott 
gyötört a félsz: 
lennék egész, 
hitehagyott 
kétség. 
Hol itt, hol ott 
álmodtam már 
mennyországot. 
Magába zár 
ki vár. 
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Üdvözlet Európából 
 
Biharkeresztesnél kiloptam Erdély-részem  
meggyötört magamban 
zsebkendőnyi hegyet maroknyi döglegyet 
hajszálnyi elégültséget nacionalista ferdeséget 
ökölnyi rosszindulatot ökörnyi hetet‑hatot 
hajba kapó kamatot kimentaházablakot 
idegrángásból habot szívzörej‑lakatot sóhajokból kacatot 
ősi‑hősök‑levegőt tolerancia kergetőt 
becsületbe betörőt érzelmes tekergőt 
ebek harmincadjára holnap tanulságára 
otthon hagytam 
                          és átvágtattam 
sokszorosan árván soklóerős kerekes lovon 
repülő agytriciklin érzelemmozdonyon 
a megengedhetetlen veszett 
sebességen is túl bazdmegmár mérgezett 
magyarságát temető önmagával szórakozó 
magából kivetkező egymáson lovagoló 
élve temetkező férgekkel ölelkező 
nagy‑anyaországi kutyálkodásban seregestül 
zsibbadt kurtakány malackodó 
nyelvtársaim trianonokban zsugorított 
apámföldjén gázoltam keresztül 
elidegenítve értetlenül 
 
 

jó Kelemen bátyámnál is messze távolabbra 
vitt sanyarú sorsom (az ellenkező irányba 
kellett nékem mennem) utánam sem marad 
senki csak gondolatban kedves néném nekem is 
a titkokat mélyen rejtő ködszivacsok itt is tova‑ 
gomolyognak sebesen  kék sárga tisztán ragyog 
a mértékletes északi világ! van nagypohár söröm 
villanymelegben lubickolok hűtőm csordultig tele 
kicsinyként jött örömök sorjáznak lakomban 
mikrómban velem sisteregve pironkodó dundi csirke pirul 
lehetnék kanál a lében: svéd‑magyarok között önműködő 
remete tenger mormolása bölcsködéseink permete 
idegen‑hideg világból hazajáró kivagyiskodó-lélektorony 
Könny-lego ábrándból búsmagyar sóhajkupac 
 
Európa laza emlőin itt meglehetősen jól élek 
zsugorodó segélyen társadalomszegélyen 
nem adtam csak kaptam besétáltam a készbe 
évszázaddal előbbre megalázó kisebbségből 
emberséges kisebbségbe simán érdemtelenül 
vidáman szörfözöm hír-tele-interneten 
cöcörög a modem mocorog a faxom 
hangrögzítőm cseveg sok idegen hangon 
komputerem dolgos akkor is ha alszom 
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belenézhetek minden áldott este a zsugorításra 
ítélt kolozsvári kicsi Szabadságba 
az álmokat püffesztő magyar közéletbe 
világunkat szédítő sok agyat tépő fájlba 
olvashatom sorban kisded folytatását 
az erdélyi erdőkben lihegő in intenegrum 
kapatos prostitúciónak 
 
itt is most is a földszinten nem lakik 
más társadalmi kategória alattam 
vagyok ki otthon koldul kukában turkál 
unottan polgárok közt nincs szava 
fürdetem magam süket csendbe‑hallgatásom 
bére ez (s hogy buszjegyem árából kabátot 
vehettem az Uffban s hogy mások előtt szégyellve 
ezt rögtön lehazudtam) de rengeteg az ingyen 
ingem melyeket kivasaltan küldött nekem 
csomagoltan lökve a kukába egy északi szívű 
ismeretlen férfi egy sápadtan szőke idegen 
aki a jótékonykodást így elkerülte 
és hányszor cseréltem bútort mit a fogyasztói 
társadalom viszketegségben szenvedő 
felfelé figyelő tagja kidobott rádiójával 
tévéjével együtt mert unta és unja a banánt 

és nem veszi észre magát s annyi mindent mi 
örökké javításra szorul a körénk ájult ócska jóban 
mondhatom fényes konyhán szokásaimat pazarolva élek 
 
beépített itt minden akár a szeplőtelen élet 
a kisvárosban az egyetem nagyobb mint otthon 
százhuszonhét nemzetiség koccanástalanul lakja 
épült ezer éve egyenlősdire a háború két 
évszázada nem a „kommunizmus” sem dúlta 
a busz kívül belül tisztább mint nálunk a patikus 
a lazac sem álom itt egyszerűen csak van 
és mellé a világ kelletősen palackozott minden- 
fajta keserű-édes kedvet szikráztató bora 
hajtja magát persze itt is a dolgozó házat hajót 
hétvéget szebbet rögeszmésen többet akar 
miközben csoportokba trancsírozva eszi 
társát a hazáját és magát dadogva felejtő 
mohóbbnál is mohóbb svéd-magyar 
felzárkóznak és bezárkóznak egykori nyelvtársaim 
extra Transsylvaniae non est vita igazát 
igazolják és mégis innen csak az látszik 
hogy Erdélyben az életnek nincs már java 
félve mondjuk ki : jövője sincsen  
itt kékebb az égbolt a zöld sem haragos 
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tüdőbe való levegő nyugtatja szívünk 
és messze hallatszik a rendre épült csend 
patyolat pontosság ketyeg a létben 
a távolságok egyre rövidülnek de nőnek 
a lelketlen emberi lények között 
a hatalom már nem a kényelem a szent 
a haza innen messze belső‑afrikai 
Brazil-őserdei ausztrál-sivatagi 
elzártságban távol belénk zsibbadva 
fáj és százszor fölhorgad a költői miért 
vigasztaló templomaink csaknem egyidőben 
tornyosultak és kitántorgott innen is 
az ígéret földéjre a századfordulón 
több mint egy millió reménykedő 
 
jövőmért most én is kitántorogtam Európába 
egyszem lányomból kelt félmagyar unokámért 
leszünk játékos kedvvel észben közlekedő edények 
ha akad még jó bennem az növelje jó nagyra őt 
csizmahúzó nyögésem akaratlanul máris elleste 
s utánozza már néhány anyámtól örökölt szép szavam 
nevetve munkálkodunk hogy „nem van enyém szobámba” 
rendre rend legyen mire édesanyja hasából kinő 
a családi vázát szépítő északi szőke erdélyi gesztenye 

csipetke fruska kis virág s benne a három betű mit 
a hitében soha kopasz apám jussomul rám hagyott 
a háromnyelvűség bölcsője magától értetődő 
természetességgel univerzális legyen 
 
itt ha úgy tetszik bármikor lehúzom a rozsdás rolót 
láttam már éppen eleget: szédült világunk folyton 
csak maga körül forgott  és ma viszont hiába 
spekulál zihálva népem ott a Kárpátok ölében 
importált erkölcsökbe kapva keveredve 
 
Biharkeresztesnél hőköl hanyatt vágódik Európa 
kifogytunk immár újra kedves édesanyánkból 
basák janicsárok vadak elé ájtatos angol 
hidegképpel pénzfüggöny épül s lakat a rongyolt 
üres zsebűekre  két világ között határsáv  
ex kincses Transsylvania: egykor dugványolt Európa 
magántermő lélekvilág maradj már magadnak 
jövőt evő jómadaraknak! - e század nem szül 
több jót nekünk s nem lesz több Mátyás és Bethlen 
 
 
de mit elvettek a nagyok a kő kövön álló alapot 
a következő évezredre valót őrizzük a világban 
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szerteszét szórva is miként a zsidó az eszét 
s éltesse a népet hogy visszajáró gondolatban 
téglaként küldjük a reményt: talán az éhesen 
ébredő magzat is (mint szikla ha porlik mert 
úgy akarja) kibírja sorsát a kemény fagyot 
a végtelenülni-kész ezer évet 

 
Lund, 1998. november 4. 

 



 

 

 

Most múlok pontosan  
 vén parafrázis  a Csík Zenekar nótájára,  
 
                                         kortársaimnak 

 
most múlok pontosan 
engedik hadd menjen 
életem halálom 
bizonyos egyetlen 
 
itt állok egy helyben 
ennyi  jutott nekem 
pislákol  elpereg 
naponta kenyerem 
 
nézem  hogy elalél 
bennem az élet 
szatyrában sok kacat 
rám ragadt remények 
 
 
 

 
magamat siratom 
figyelj már kiskomán 
a kozmosz tengerén 
hánykódom rakomány 
 
sántikálnék  tovább veled a létben 
álmaim  felpiszkált apró motorján 
merevlemezem vért vibrál a gépben 
múltam gát és sok cseles csalogány 
 
mióta képzelem 
magamat látom hol pokol 
babusgatom voltam 
jövőm így haldokol 
 
„szilánkos mennyország 
folyékony torz tükör 
szentjánosbogarak 
fényével tündököl” 
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Tavasz 
 
Még egy tavasz süt szemembe 
s virágkelyheikben  
jövőmet nyitogatja  
három unokám. 
Kék az ég és melle kék 
még minden szépségnek. 
Anyanyelvemet vasárnaponként 
nagyapanyelvként tovább adom. 
Kék a magasság és a svéd mélység. 
A karbantartók örökéletre rendezik 
garzonom és maradék gondjaim 
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Pucér élet 
 
Ma újabb redőt 
rakott arcomra 
a leépülés. 
Szoknya lesz belőlem, 
amit egy alkalommal 
leránt magáról 
hűtlen szeretőm. 
 



 

 

 

Szerelmem 
 
Tekintete kandallójának fényében 
látom hiányzó felem. 
Tükörképzetem melleinek gyümölcsös az illata. 
Kristályokká szépült nők sorából, 
karátok csiszolt tükréből 
lép elém, olykor kéretlenül . 
Meztelensége cirógatja 
múltban tékozolt éveim. 
Helye használatlan pótszék, 
vendég ott ritkán ült s tapsolt 
a függönyön túl sziporkázó létre. 
Egész csak képzeletemben voltam. 
Ködökben húztam meg magam, 
társtalan isten, 
sápadt villanás 
rozoga gépkocsim piszkos szélvédőjén. 
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Meztelen 
 
Nálam felhőgondok járnak 
Szememtől nem kék már az ég 
A szád nem kell már a számnak 
Holnapom vágya elszállt rég 
 
Szerelmem kongó koporsó 
Simogatásom tetszhalott 
Agyamban gubancos orsó 
Rádgondolásom meghatott 
 
Kháron ladikjának fékje 
Nekem hiába csikorog 
A megállók félő népe 
Halált hiába vicsorog 
 
Rajtam nem fog az éjszaka 
Életem fele csupa fény 
Cikkanásom négy évszaka 
Hazugnak hazudott remény 



 

 

 

Pillanat 
 
amíg pirosról zöldre 
váltott a lámpa 
pillantásunk összeért — 
szerelem: szótlan tiltásból 
lobogó remény 
mindeneket átütő 
simogató fény 
 
mágnesem lettél hirtelen 
a zebracsíkok összeértek 
Bárányfelhő-tiszta 
érzések gomolyítottak feléd 
csüngtél szememen szótlanul 
űrhajósebességgel 
hús/vér keménylemezen 
végigfutott eszméletlen 
néhány évtizedem 
 
 
 
 
 

és vállalt szerződéseim 
önműködő parancsaira 
váltott rögtön a mágnes 
üstökösök suhannak el így 
egymás mellett 
magamban magunkban 
maradtunk két külön világ 
 
szikrázott körülöttünk 
a tehetetlen levegő 
tetőt nyaldosó láng 
örömöt befelé rikoltó 
vágyeső mámorvirág 
hiányod nyilalló zápor 
 
memóriánk szemétkosarából 
még előhívhatnánk magunk 
törölhetetlen pillantásod 
őrzöm végzetemig 
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Megszámlált napjaink 
 
Hajók siklanak a felhők között, 
szárnytalanul 
akár a hétköznapi gondolatok. 
Tele vagyunk megélhetési gondokkal. 
Szemét mindenütt. 
Régen a tengert kémlelték 
a vágyaktól roskadozó lelkek. 
Messzire menni kívántak mindenkor. 
Szemetes már minden tenger. 
És sepregetnünk kell az egekben is. 
Csak vágyaink nagyobbak gondjainknál. 
Rendetlenítenénk szüntelen. 
Üres már nekünk minden. 
Az Űr, az Úr, az Órák, 
amelyek életre szólóan bennünk ketyegnek. 
Nagymutatók kerengnek, 
minden mánus mögénk mutat. 
Kelyheit nyitja a szép. 
Sorba állunk édeskés adagjaiért. 
Magába süllyed és tágul minden nap. 
Nem fontos meddig élünk. 
V-alakban vonulunk változatlan, 
gyorsulunk álomkanyarokban. 
Magunkra utalva: 
mi leszünk az álhatatlan  csillagok. 



 

 

 

Barátság 
 
Figyelj! 
A tükörben, amit eléd tartok 
nem magad látod, hanem 
az általam apró életfancsikákból 
hirtelen összerakott 
magad, 
amely jobbnak vagy kevesebbnek 
mutat, 
de valóságosabb minden 
szembenézésedkor látott 
aranyozott képpel, 
mert barátaid tükrében mutatkozó 
egymásra rakott képed 
a te igazi arcod. 
Nem lehetsz több annál, 
amit mi beléd látunk magunkból. 
Látod?! 
 Ez is szép… 
Magányod kérge alatt könyökölve, 
magamról feledkezve, 
magamnál inkább 
vigyázok reád. 24 



 

 



 

 

 

Nyugodj békében 
 
kék az ég 
kéken ég a vég 
a kereszten 
mondják, hogy kezdet 
kétezer tizenhárom esztendő óta 
és így megy majd ez tovább 
ki tudja meddig 
árnyak koslatnak a keresztek mögött 
kétkedők kékje pásztáz 
megpróbált napjainkon 
 
szenvedünk 
 
vele és nélküle 
végtelen világunkban 
mesés ködök úsznak 
honnan hová 
az istentelen világűrben 
nem mindenütt kél 
és nyugszik mosolygó Nap 
nyughatatlanul ragyog fölöttünk a kék 
és a kellene 



 

 



 

 

 

     TAR KÁROLY 

 író, szerkesztő, 1935. augusz-
tus. 30-án született Kolozsvá-
ron. Technikus, tanár és újság-
író-végzettségű. Volt riporter, 
művelődési felügyelő, a romá-

niai magyar ifjúsági lap rovatvezetője, a Napsu-
gár főszerkesztője, az Erdélyi Kiskönyvtár soro-
zat alapító-szerkesztője az Erdélyi Szépmíves 
Céh egyik újraalapítója és intézője, a skandinávi-
ai  Ághegy és a Magyar Liget  főszerkesztője,  a 
Román -, a Magyar -  és a Svéd- Írószövetség, 
tagja, Ex Libris díjas, az Egyetemes Kultúra Lo-
vagja.   

Mintegy félszáz regény, vers, tanulmánykötet 
szerzője. Legutóbbi kötetei: Szerenád dobra, cintá-
nyérra és egyéb ütőhangszerekre –  különdíjas regény, 
Itt és ott – versek, Pánik – regény, Summa: 1. A 
Boldog utcán innen, 2. Saját lábon regényes önélet-
rajzi pentalógiájának két kötete. Legutóbbi regé-
nye:  Hajnalban vadnyuszik ablakom alatt . 

1995-től Svédországban él nyugdíjasként a 
magyar művelődést szolgálva. 

    MORITZ LÍVIA 

 1953-ban született a magyarországi 
farmoson, diplomás izotóp és la-
borasszisztens. Első mestere Oszoli 
Piroska festőművész és tanár. 1996-
ban költözött Svédországba. Vuxen 

Högskola festőiskolájában folytatta tanulmányait. 
Mestere  Britt Qvarnström-Ossiansdotter, az 
Akdemi di Capri rektora, a Stockholmi Nemzeti 
Múzeum előadója. Az Ághegy - a skandináviai ma-
gyar irodalmi és művészeti folyóirat alkotóműhe-
lyének tagja. 2002 és 2004 között stockholmi cso-
portkiállítások állandó részvevője. Egyéni kiállítá-
sai:  Budapesten (2005, 2007), Hódmezővásárhe-
lyen (2006), Kolozsváron (2007), Horvátországban 
(2008), Győrben (2010). Ugyanebben az évben Ka-
rinthy Márton Kossuth Díjas író és színigazgatóval 
rendez közös kiállítást a Karinthy Szalonban. 2012-
ben Vallentunaban Hévízen, Budapesten és Buda-
keszin mutatja be N. Szilágyi Nóra verseire készí-
tett kompozíció sorozatát. Olaj és selyem-
festményeiben, a Skandináv táj szépségeit és a ma-
gyar líra gyöngyszemeit népszerűsíti.   

ÁGHEGY KÖNYVEK 


