
 
 
 
 
A svéd blogger ezzel a terjedelmes listával tiszteleg ma-
gyar származású nagypapája és Magyarország előtt. 
Szép, hosszú lista készült arról, hogy miért érdemes 
egyszer mindenkinek eljönnie Magyarországra. A be-
jegyzést Alex Waltner svéd utazó blogger írta, aki 
Swedish Nomad néven teszi közzé az úti beszámolóit. 
Azt írta, hogy amióta felfedezte magyar gyökereit, arra 
vágyott, hogy minél többet tudjon Magyarországról. Az 
utóbbi években többször is járt nálunk, és vonattal uta-
zott a Miskolcra, Debrecenbe, Egerbe, Tokajba. 
Azt is leírta, hogy ezzel a poszttal tiszteleg magyar gyö-
kerei és a Sajószentpéteren élő nagypapája, Waltner 
Géza előtt. Alex Waltner azt javasolja, hogy aki még 
nem járt nálunk, az jöjjön el Magyarországra, és listára 
írta azt is, hogy miért. 
 
1. A konyha 
Waltnernek, ha Magyarországra gondol, először az ételek 
jutnak eszébe. Szerinte nagyon sok finom és ízletes fogás 
van, amit érdemes megkóstolni. Külön említette a gulyást, 
a pörköltet, a meggylevest, a lecsót, a halászlét, a rakott 
krumplit, a töltött paprikát, a húslevest, a töltött káposztát 
és a paprikás csirkét. 
2. Esztergom 
Az egyik legrégebbi magyar város, amely már a rómaiak 
idején is létezett. A blogger azt írja, hogy ez volt Magya-
rország fővárosa 900 és 1200 között, mielőtt IV. Béla a 
tatárjárás miatt Budára költözött. 
3. A Halászbástya 
„Kevés látványosság ragadta meg annyira a tekintetemet, 
mint a Halászbástya és a mellette álló Mátyás-templom. 
Mint egy valóra vált tündérmese... Ha kora reggel jössz ki 
ide, majdnem úgy érezheted magad, mintha A gyűrűk ura 
egyik jelenetében sétálnál.” 
4. Tokaji aszú 
A blogger szerint alighanem ez a világ legfinomabb édes 
bora, de mindenkinek azt tanácsolja, hogy a job minőségű, 
legalább 5 puttonyos aszút válassza. 
5. Építészet 
Magyarország tele van gyönyörű, régi épületekkel. Csak 
Budapesten egy egész napot el lehet tölteni azzal, hogy az 
ember a városban sétálva az épületekben gyönyörködik, és 
ez még csak a kezdet! 
6. Lillafüred 
Három indok: a barlangok, a palotaszálló és Magyarország 
legmagasabb vízesése. 
7. Érdekes, egyedülálló népszokások 
A magyarok szerinte nagyon ügyelnek a hagyományőrzés-
re, turistaként érdekes lehet részt venni a különböző népi 
fesztiválokon, kipróbálni a népszokásokat. 

8. Aggtelek 
A világörökség része, Európa legnagyobb egybefüggő 

cseppkőbarlangrendszere. Ha szeretsz a föld alatt barangolni, 
ne hagyd ki az Északkelet-Magyarországon lévő Aggteleket! 
9. Még mindig megfizethető 
Bár az utóbbi években Budapesten is emelkedtek az árak, 
még mindig megfizethető a külföldi turistáknak. Sok mindent 
láthatsz, használhatod a tömegközlekedést, sokat ehetsz és jól 
érezheted magadat anélkül, hogy belerokkannál. Londonhoz 
vagy Párizshoz képest feleannyiért lakhatsz szállodában. 
10. Budapest 
Világszinten is az egyik kedvenc városa. Azt írja, tele van 
érdekességekkel, fürdőkkel, parkokkal, kávézókkal, bárokkal 
és boltokkal, és képtelenség unatkozni. 
11. Az Operaház 
Bár az opera Olaszországban gyökeredzik, a Magyar Állami 
Operaházban is nagyon sok érdekes előadást láthatsz. Arról 
nem is szólva, hogy világviszonylatban is az egyik legszebb 
épület, csodálatos akusztikával. 
12. Lángos 
Alighanem a világ legjobb gyorskajája. 
13. Hollókő 
Ugyancsak az UNESCO világörökség része. Waltner annak 
ajánlja, aki szereti a kulturális élményeket. A hollókői várat is 
érdemes meglátogatni, írja. 
14. Balaton Sound és Sziget Fesztivál 
Aki szereti a fesztiválokat, annak itt a helye. A blogger a 
2017-es Sziget aftermovie-val szeretné ehhez meghozni má-
sok kedvét: 
15. Magyar hiphop 
Annak is fülbemászó, aki egy szót sem ért belőle. Nos, a 
blogger egy 2014-es Halott Pénz klipet tett be a bejegyzésbe, 
a Van valami a levegőben című számhoz készült videót. 
16. Hévízi-tó 
A világ legnagyobb termáltava Hévízen található, a Balaton 
közelében. Szintén nagyszerű ok meglátogatni Magyarorszá-
got! 
17. Pálinka 
A magyar népital állítólag az összetört szívtől a megfázásig 
mindent gyógyít. Hogy ez tényleg így van-e, azt Waltner ba-
rátunk nem tudná megmondani, de az biztos, hogy a pálinka a 
világ egyik legfinomabb röviditala. 
Mottó: „Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is.” 
18. Kiskunsági Nemzeti Park 
Az UNESCO bioszféra rezervátuma az egyik legjellegzete-
sebb magyar tájegység Magyarországon. 
19. A csodatévő szobor 
A legenda szerint, ha megérinted a városligeti Vajdahunyad-
várban található Anonymus szobor tollát, jó író lesz belőled. 
20. Csodálatos termálfürdők 
Magyarország, különösen Budapest, híres a termálfürdőiről. 
Alex külön ajánlja a Széchenyi kültéri medencéjét. 
21. Sopron 
A szerző itt a szépséges régi belvárost emeli ki, a neogótikus 
Orsolya-templomot, a Tűztornyot és a díszes városházát. 
22. Dobos torta 
Azt hiszem, ezt magyarázni sem kell. 
23. Veszprém megye 
Magyarország egyik legszebb vidéke, itt található Tihany, a 
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Badacsony, az ösküi kerek templom, és a Kinizsi-vár Nagy-
vázsonyban. 
24. A Dohány-utcai zsinagóga 
Talán még itthon sem mindenki tudja, hogy Budapesten talál-
ható Európa legnagyobb zsinagógája. 
25. A magyar borok 
A Tokaji Aszút már említésre került, de Waltner nagy rajon-
gója a vörösborainknak is, például az Egri Bikavérnek. 
26. Gulyás 
A leghíresebb magyar étel külön pontot érdemel. A svéd uta-
zó fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a Magyarországon 
kapott gulyás egészen más, mint amit külföldön szolgálnak 
fel ezen a néven – idehaza sokkal finomabb. 
27. Szeged 
Avagy a napfény városa, mivel állítólag egész Magyarorszá-
gon itt a legtöbb a napsütéses napok száma. 
28. Szentendre 
Szentendre nem csak gyönyörű, de csupán egy kőhajításnyira 
van Budapesttől. Híres még festőiről, galériáiról és a Skan-
zenről. 
29. Letérni a turista útvonalakról 
Budapestet eleszámítva az ország többi részén többnyire nem 
nyüzsög annyi turista, épp ezért izgalmas lehet felfedezni 
azoknak, akik néha szívesen letérnek a járt útról. 
30. Hortobágyi Nemzeti Park 
Ha Magyarország, nem maradhat ki a puszta sem. 
Tavaly ősszel Kálló Péter készített különös hangulatú, gyö-
nyörű videót a Hortobágyról. 
31. Fertőd 
A magyar Versailles-nak is nevezett Esterházy-kastély Fertő-
dön található. Az Esterházy Miklós herceg által épített kas-
tély Magyarország legnagyobb rokokó épülete. 
32. Somlói galuska 
A legfinomabb magyar desszertek egyike. 
33. Pécs 
A római korig visszanyúló múlttal rendelkező Pécs nem hiá-
ba kapta a „mediterrán hangulatok városa” elnevezést. 
34. A magyar kolbász 
A magyar konyha sokféle kolbászt ismer.  
35. Balaton 
A magyar tenger Európa legnagyobb tava. A nyüzsgő nagy-
városok (Siófok, Balatonfüred) mellett könnyű elhagyatot-
tabb helyeket is találni azoknak, akik inkább a nyugalmat 
szeretik. 
36. A bájos nyelv 
A svéd blogger elbűvölőnek találta a semmilyen más európa-
ira nem hasonlító magyar nyelvet. „A legtöbb helyen el tudsz 
kapni egy-egy szót, de a magyar se nem germán, se nem la-
tin, hanem finnugor, a finn és az észt rokona.” 
37. Unicum 
Az egyedi ízvilágú keserű likőr újabb jó ok Magyarország 
felkeresésére. 
38. A magyar porcelán 
Ha valaki szuvenírekre vágyik, jobbat nem is találhatna. 
39. Hortobágyi palacsinta 
Újabb kihagyhatatlan, magyar ételkülönlegesség. 
40. Eger 
A város a várról, a borról, és arról híres, hogy körülbelül 
2100 magyar verte itt vissza a 80000 fős ottomán sereget. 
41. Levendula 
Az első levendula ültetvényeket az 1920-as években hozták 
létre Tihanyban. A levendulából készült termékek is nagysze-
rű ajándékok. 
42. Éjszakai élet 
Budapest tele van romkocsmákkal, és olcsó az alkohol. Mi 
kell még? 

43. Paprika 
A magyar konyha ma már elképzelhetetlen nélküle. Renge-
teg változatban kapható, a porrá őrölt pirospaprika pedig 
elengedhetetlen tartozék minden konyhában. 
44. Sport 
Mármint nem a testmozgás, hanem a csoki. 
45. Bükki Nemzeti Park 
Különösen ősszel gyönyörű. 
46. Győr 
Szépséges, barokk épületeiről híres, de érdekes múzeumok 
és bájos kávézók is találhatóak itt. 
47. Magyar kézimunka 
A hímzések és a csipkék is hazavihető, szép emlékek lehet-
nek.- 
48. Visegrád 
Kis város nagy múlttal: Mátyás király palotája és a felleg-
vár is érdekes úti cél. 
49. Európa legnagyobb flipper múzeuma 
Nagyon klassz hely, ahol majdnem az összes flipper ki is 
próbálható. 
50. Kékes 
Magyarország legnagyobb hegye 1015 méterrel emelkedik 
a tengerszint fölé. 
51. Debrecen 
Magyarország második legnépesebb városa is gyönyörű 
hely. Ékes példája ennek a  nagytemplom. 
52. Szaloncukor 
Ez a karácsonyi finomság eredetileg fondantból készült, és 
csokival borították. A statisztikák szerint egy család átlag 
1,5 kiló szaloncukrot fogyaszt el egyetlen karácsony során. 
53. Kürtöskalács 
Ugyancsak sok helyen kapható az édes kürtöskalács. Ehető 
simán, de dióba, mandulába, fahéjba vagy akár csokiba 
forgatva is. 
54. Tokaj 
A tokaji régiót nem csak a borai, hanem szépséges települé-
sei miatt is érdemes felkeresni. 
55. Miskolc 
Magyarország negyedik legnagyobb városának legszebb 
nevezetességei a diósgyőri vár és a fatemplom, de közel 
van Lillafüred, a miskolctapolcai barlangfürdő, és a Bükki 
Nemzeti Park is. 
56. Szép emberek 
A magyar férfiak és nők egyaránt híresek szépségükről, de 
ez nem csak a külsőre hanem a belsőre is igaz. A magyarok 
ragaszkodnak hagyományaikhoz és kultúrájukhoz, és cso-
dálatos házigazdák. 
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