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Ezen a napon 
a magyar szabad-
ságharc kezdetét 
ünnepeljük. Már-
cius 15-e jelkép-
pé vált, nemze-
tünk szabadság-
szeretetét, sza-
badság utáni vá-
gyát fejezi ki.  

Mi történt 1848. március 15.-én? 
A bécsi forradalom híre ösztönző 

hatással volt a magyar radikális ifjakra 
is. 15.-én a Pilvax Kör tagjai, élükön 
Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vas-
vári Pállal elhatározták, hogy maguk 
szereznek érvényt a sajtószabadság-
nak. Alig néhányan indultak el 
Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv 
nyomdájához, ahol cenzúra nélkül ki-
nyomtatták az Irinyi József által meg-
fogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi 
lelkesítő költeményét a Nemzeti Dal-t. 
Délután nagygyűlést hirdettek a Nem-
zeti Múzeum elé, ahol már több tízezer 
ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 
pontot és Petőfi is elszavalta költemé-
nyét. Ezután a Várba vonultak, hogy a 
Helytartótanáccsal elfogadtassák köve-
teléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, 
így vér nélkül győzött a forradalom. 

   Az összegyűlt tömeg követelésé-
re Táncsics Mihályt is szabadon bocsá-
tották.  

 

A Kokárda  
Március 15.-én minden megemléke-
ző kokárdát tűz a ruhájára. Ez a ha-
gyomány a francia forradalom nyo-
mán keletkezett, a magyar szabad-
ságharcosok viseltek először nemzeti 
színű szalagot.  

Hidak 
 

 
A hidak összekötnek. Tájakat, or-

szágokat, embereket, emlékeket, szel-
lemeket, világokat. Régi találmány és 
nagyon emberi. Patinásan régiek, szi-
porkázóan szépek, elképesztően kor-
szerűek, elbűvölők, megnyugtatóak és 
felkavaróak. Tájba illőek, szimbólu-
mok. Lényegükre leghétköznapibb éle-
tünkben is nagy szükségünk van. Mert 
lelki, érzelmi, gondolati hidak nélkül 
nem lehet teljes az emberi élet.  

Hidakat építünk mosolyokból, min-
den jó szóból, minden barátságos pil-
lantásból, szelíd mozdulatból és szere-
lemből.                              Tar Károly 

Folytatása a 8. oldalon 
 

Nemzeti ünnepünk: Március 15.-e 

ÉLJEN A HAZA! 
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- Mit tervez a Határon Túli Magya-
rok Hivatala a nyugati régióban élő 
magyarok anyanyelvének és művelő-
désének ápolására? 
- Mindenek előtt szeretném megkö-
szönni a kérést és a kérdést, hogy 
szólhatok itt a rádión keresztül azok-
hoz a magyarokhoz, akik határain-
kon kívül, nyugati országokban, 
szórványokban élnek. Először is ön-
kritikus szeretnék lenni. Magyaror-
szág a rendszerváltozástól kezdődő-
en 1990-től olyan mérhetetlenül nagy 
lehetőségeket lát a Kárpát-medencei 
magyarsággal kapcsolatban, hogy 
támogatási, kapcsolat felvételi és 
ügyintézési rendszerünk szinte csak a 
Kárpát-medencei közösségek irányá-
ba indult. Nem azért, mert elfelejtet-
tük volna, hogy a nyugati szórvány-
ban élő magyarság is létezik és en-
nek a magyarságnak milyen hihetet-
lenül nagy szerepe volt a rendszer-
változás előkészítésében, a rendszer-
változás során az ügyeinkben való 
tanácsadásban, hanem mert elöntött 
minket az a mérhetetlenül sok tenni-
való, amely a Kárpát-medencei ma-
gyarsággal kapcsolatosan tornyosult 
előttünk. Én magam is a határon túli 
magyar ügyekhez két módon közelí-
tettem az életem során. Az egyik ter-
mészetes Kárpát-medencebeli kap-
csolódás volt: Romániában voltam 
először külföldön és az erdélyi ma-
gyarsággal volt módom kapcsolatot 
teremteni egyházi vonalon, viszont 

1976-1977-
ben az Ame-
rikai Egye-
sült Álla-
mokban vol-
tam posztgra-
duális diák, 
ott megis-
me r ked t e m 
az amerikai 
m a g ya r s á g 
életével, az-
óta is szoros 
kapcsolatot 
ápolok velük. 
A nyugat-
európai or-
s z á g o k b a n 

élő magyarság körében is többször vol-
tam, a Duna-televíziónak készítettem 
riportokat, és így kétszer járhattam 
Svédországban is, alkalmam volt látni az 
ottani magyarság helyzetét. A rendszer-
változás idején az egyházi munkában 
vettem részt, a menekülteket segítettük, 
és nagyon sok olyan Erdélyből menekült 
magyarral volt kapcsolatom, akik annak 
idején nem maradhattak Magyarorszá-
gon, mert ezt akkor Magyarország nem 
tudta lehetővé tenni, viszont, ha szabad 
ezt a kifejezést használnom, tovább segí-
tette őket, és mehettek Dániába, Svédor-
szágba, Norvégiába. Ami a kérdés lé-
nyegét illeti, úgy gondolom, hogy ezen a 
területen nagyon sok tennivalónk van. 
Az a nagy magyar közösség, amely 
Svédországban és egész Skandináviában 
él, hihetetlenül nagy kulturális hátteret 
képvisel, komoly közösségi, szervezett 
életet él. Magyarország feladata, hogy e 
közösségeket segítse. Testvéri kéznyúj-
tásra van szükség mindkét oldalról. A 
kapcsolatok ápolása, az anyanyelvápo-
láshoz nyújtandó segítség alapvetően 
fontos feladat. Érdek az anyaország szá-
mára is az iskola, a nyelvtanítás támoga-
tása. Nem engedhetjük meg, hogy úgy 
nőjenek fel generációk, gyermekek és 
ifjak, akik egyébként készséget tanúsíta-
nak anyanyelvük elsajátítására, hogy ne 
legyen erre megfelelő módjuk. Ez Ma-
gyarországnak alapvetően fontos érdeke. 
- Próbálkozások történtek, hogy például 
nálunk, Svédországban is, az anyanyelvi 
oktatásnak valamiféle színvonalat bizto-

sítsunk, javuló körülményeket te-
remtsünk. Ehhez, be kell látnunk, 
kevés az önerőnk. Várható-e a jövő-
ben az anyaország nagyobb segítsé-
ge ezen a téren, és milyen segítségre 
számíthatunk? 
- Igen, várható. Ami rajtam múlik, 
azt személyesen is megteszem, de 
nyilvánvalóan nemcsak ez a fontos, 
hanem ezzel kapcsolatosan egy új 
szemléletmód bevezetése. Nevezete-
sen az, amelynek alapján most Latin-
Amerikában, a Latin-Amerikai Ma-
gyarok Szövetségének kérésére, pró-
bálunk hatékony segítséget nyújtani, 
hogy Argentínába, Venezuelába, 
Brazíliába magyar óvónők menjenek. 
Aki ismeri a szórványéletet, ponto-
san tudja, hogy gyermekeink először, 
és több nyugati országban utoljára, 
intézményes keretek között anya-
nyelvoktatással talán csak az óvodá-
ban találkoznak. Az ember életének 
fogékony időszakában ez, amikor 
egyáltalán nem mindegy, hogy nyel-
vileg és kulturálisan milyen behatá-
sok érik, hiszen ezek egész életére 
rányomják a bélyegüket, meghatá-
rozzák azt. Most indítottunk el ezt a 
folyamatot, hogy a nyugati szórvány-
ban segítsük a magyar óvodákat, a 
svédországi és általában a skandiná-
viai magyarság ilyen érdekeit is 
messzemenően támogatjuk. 
- Valószínűleg, a közeljövőben Svéd-
országba látogatsz. Välkommen i 
Sverige!  
- Nagyon köszönöm a gondolatot és 
a lehetőséget. Nagy örömmel men-
nék, ha érkezik majd egy ilyen meg-
hívás. Látogatásomat szeretném ak-
tuális dolgokhoz kötni, már több 
olyan is van, amelyek nyomatékot 
adhatnak szándékainknak, nevezete-
sen az is, hogy miként lehetne kap-
csolatainkat stabil alapokra helyezni 
és konkrétumokkal is alátámasztani. 
Úgy szeretnék menni, hogy ottlétem 
ne csak protokolláris jellegű, hanem 
testvéri látogatásként gyümölcsöző is 
legyen. 
 

Kérdezett: Tar Károly 

A Határon Túli Magyarok Hivatala  
a nyugati régióban élő magyarokért 

 
Rövid beszélgetés a Lundi Magyar Rádióban Komlós Attilával, a Hivatal nemrég kinevezett elnökével 



M agyar Liget                                                                     Jelenidő                                                                                        3 

Újsághír:  
Az emberi agy szerkezete és 

működése képalkotó eljárások 
segítségével címmel kétnapos 
előadássorozatot tartottak a stock-
holmi Karolinska Institute kutatói a 
Kísérletes Orvoskutató Intézet 
előadótermében.  

Az első napon Dr. Gulyás Balázs, a 
Karolinska Idegtudományi részlegének 
munkatársa a képalkotó eljárások alap-
jairól és történetéről beszélt, majd a 
pozitronemissziós tomográfia (PET) 
rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. 
Ennek a módszernek a lényege, hogy 
valamilyen pozitront (pozitív töltésű 
szubatomi részecske) sugárzó izotóp-
pal jelölt vegyületet juttatnak a szerve-
zetbe, ahol ez a vegyület kötődik bizo-

nyos struktúrákhoz, vagy részt vesz 
valamilyen anyagcserefolyamatban. 
Miután a vegyületben lévő izotóp po-
zitront bocsát ki, a pozitron egy elekt-
ronnal egyesül (annihiláció), és ez két 
nagy energiájú, gamma fotont eredmé-
nyez. Ezek a gamma fotonok egyszerre 
képződnek, és ellenkező irányba tá-
voznak, így két szemben lévő detektor-
ral érzékelhetők. A leggyakrabban 
használt izotóppal jelzett vegyület a 18 
fluoro-dezoxi-glükóz, ami jelezni tudja 
a sejtek glükóz anyag cseréjének mér-
tékét. A kórosan fokozott vagy csök-
kent anyagcsere pedig valamilyen be-
tegségre, daganatra utalhat. Ezzel a 
módszerrel olyan kóros folyamatok is 
kimutathatók, amik más képalkotó  

Akik mellettünk  járnak 
Gulyás Balázs 

eljárások számára láthatatlanok.  
     A PET felhasználásának lehetősé-
gei a kutatásban már most nagyon ígé-
retesek, de javarészt még csak kezde-
nek kiteljesedni. Gulyás Balázs elő-
adásában bemutatta az eddigi eredmé-
nyeket, amiket a gyógyszerkutatás, 
agytérképezés és az agyműködés terü-
letén értek el. A PET alkalmas az agy 
aktivitásának vizsgálatára az alapvető 
érzékelési (látás, hallás, szaglás) és 
motoros (pl.: beszéd) folyamatok köz-
ben. Az előadó felhívta a figyelmet a 
kísérletek tervezésének nehézségeire, 
majd a legfrissebb kutatásokról be-
szélt. Az egyik legérdekesebb terület 
az agyban lévő idegsejtek felületén 
található egyes receptorok sűrűségé-
nek, és az emberi személyiségvonások 
közötti összefüggés. A másik izgalmas 
téma pedig a férfi és női feromonok 
által kiváltott, agyban lezajló folyama-
tok vizsgálata. A feromonok olyan fér-
fi és női szaganyagok, amiket nem ér-
zékelünk tudatosan, mégis befolyásol-

ják a — nemre jellemző — viselkedést  

 

Gulyás Balázs: 
  Vizsgálhatók-e magasabb szellemi 
tevékenységek a neurofiziológia esz-
köztárával? 

Az elmúlt évtized során az újabb funk-
cionális agyi képalkotó eljárások 
(PET, fMRI, MEEG, stb.) bevezetése 
lehetővé tette, hogy az élő emberi agy-
ban lokalizálni tudjunk számos olyan 
agyi tevékenységet, amely - elképzelé-
seink szerint - magasabb szellemi tevé-
kenységeink alapját képezi. Az elemi 
szenzoros és motoros funkciók mellett 
a magasabb kognitív funkciók egész 

sorát (akarati tevékenység, emléke-
zés, tanulás, problémamegoldó gon-
dolkodás, stb.) sikerült az agyban 
lokalizálni, sőt olyan tevékenységek 
vizsgálatai is megindultak, amelyek 
a tudatos és tudatba nem bekerülő 
folyamatok élettani alapjaival kap-
csolatosak (általános figyelem, tuda-
tos tevékenységek gátlása vegetatív 
funkciók által, backward masking, 
stb.). A látszólag lélegzetelállító és 
csillogó eredmények azonban súlyos 
kérdéseket vetnek fel mind a filozó-
fusok mind az agykutatók számára. 
Vajon amit látunk, azok a jelenségek 
ténylegesen a tudatos agyi funkciók 
élettani alapjaival kapcsolatosak-e? 
Vajon a lényeget látjuk-e, avagy 
olyan mellékjelenségeket, amelyek 
inkább a lényegről terelik el a kuta-
tók figyelmét? Egyáltalán, megfog-
ható-e a kérdés az agykutatás esz-
köztárával:  

Mi tölti ki az elmét?  

GULYÁS BALÁZS 

 egyetemi tanulmányait Budapesten a 
Semmelweis Orvostudományi Egye-
temen és az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem (orvostudomány, fizi-
ka) és a Leuveni Katolikus Egyete-
men (filozófia, jog, idegtudomá-
nyok) végezte, majd az Oxfordi 
Egyetemen és a Stockholmi 
Karolinska Intézetben volt post-doc. 
Jelenleg a Karolinska Intézet Idegtu-
dományi és Klinikai Idegtudományi 
Intézeteiben kutat. Fő érdeklődési 
területei a kognitív funkciók agyi 
lokalizációja illetve a normális és 
patológiás agyi tevékenységek mű-
ködésének vizsgálata funkcionális 
képalkotó eljárások segítségével.  



 

Magyar asszony, aki már mindent 
“svédül” lát 

Garam Katalin neve ismerősen 
csenghet a rádióhallgatók számára, s 
hozzá legtöbbször Svédországot köt-
jük. Nem véletlenül: 1978. november 
11-e óta él ott. "Férjhez jöttem ide" - 
mondja. Párja, Járai János 1970 óta él 
Lundban, s valamikor szintén dolgo-
zott a Kossuth adónak, vagy tíz eszten-
deig. De elkapta az információtechno-
lógia, az IT szele, már nem rádiózik. 
Garam Katalin eredetileg közgazdász-
kutató, később tanár, fordító, tolmács, 
újságíró lett, és anya, feleség is. "Most 
még tanulok is, a főiskolán szerzem 
meg éppen a gimnáziumi tanári szak-
képesítést közgazdasági tantárgyakra. 
Júniusban kapom meg a diplomát." 
Párbeszédünk a két ország viszonylatá-
ban távolságot és időkorlátokat áthi-
dalva, stílszerűen, e-mailben zajlott. 
Először arról faggattam, mi a legna-
gyobb különbség a két ország között.  

- A legnagyobb az, hogy a svédek 
szociális tudata rendkívül fejlett. Van 
egy kifejezés: ”lagom”, ami egyetlen 
más nyelvben sincs meg. Azt jelenti, 
hogy éppen jó vagy pont elég, illetve 
se nem hideg, se nem meleg stb. Azt 
szeretik, ha minden ”lagom”. Ha 
valaki túlságosan kiáll a sorból, azt le 
kell nyomni - például a gazdagokat 
me ga d ó z t a t n i  -  ,  h a  p e d i g 
szerencsétlen, nyomorult, őt fel kell 
emelni: lásd szociális segély és egyéb 
juttatások. Mindenki legyen ”lagom”.  

- Hamar beilleszkedtél?  

- Azonnal otthon-itthon éreztem 
magam a tolerancia tekintetében — 
attól, hogy óvodás kortól demokráciára 
nevelik a gyerekeket. Szeretem a 
természetszeretetüket. Azt, hogy az 
átlagosnál nagyobb az aurájuk — 
akárcsak az enyém —, tehát nem 
másznak a nyakadra, ha az utcán 
beszélgetnek veled. Szeretem, hogy a 
lakótelepen az idegenek köszönnek 
egymásnak, vagy legalábbis mosolyt 
váltanak. Szeretem a tiszta levegőt, a 
rendet, a szervezettséget. Szeretem, 
hogy a tisztviselő az nem ”tisztet, 
tisztséget visel” — itt "szolgáló 
embernek" hívják. A nyelvi különbség 
alapvető hozzáállásbeli különbséget 

takar - azaz az én szolgálatomra van, 
az én pénzemből, és a feladata ezek 
szerint az, hogy bürokrata legyen a szó 
pozitív értelmében: szakszerű, pontos, 
nem megvesztegethető stb. Szeretem a 
sajtószabadságról szóló kétszázötven 
éves törvényüket,  szeretem a 
”nyilvánosság elvét”, ami azt jelenti, 
hogy MINDEN hivatalos irat 
nyilvános, ami nem sérti az egyént 
v a g y  a z  o r s z á g  é r d e k e i t . 
Hangsúlyoznám, hogy nem lehet 
eléggé nagybetűkkel írni a ”MINDEN” 
szót. Erről hosszasan lehetne beszélni, 
mert például ez az átláthatóság, a 
s za ks ze rű sé g  fe l t é t e l e ,  e zé r t 
jelentéktelen itt a korrupció stb. Az 
ombudsmanokat is szeretem - svéd 
találmány -, akiknek az a feladatuk, 
hogy ellenőrizzék a kormányt és a 
p a r l a m e n t e t .  N e m  o l y a n 
alkotmánybírósági ”magas szinten”, 
inkább ez egyfajta panasziroda és 
nagyon konkrét eseteket vizsgál. 
Szeretem, hogy a törvények arra valók, 
hogy betartsák őket, és nem arra, hogy 
kijátsszák, mert a fejlett szociális tudat 
k ö v e t k e z t é b e n  a z  e m b e r e k 
többségének az a hozzáállása, hogy a 
törvények értünk vannak, nem 
ellenünk. Ugyanakkor sajnálom a 
svédeket, mert a lutheri elvek 
mélységesen beleették magukat az 
emberekbe: hogy dolgos legyél, 
takarékoskodj, ne legyél mások 
terhére - érzelmi értelemben sem. 
Kicsi koruktól erre nevelik őket, 
felnőtt korukra tehát ezért lesznek 
zárkózottak és neurotikusak, mert 
szenvednek ettől. Ezért isznak, hogy 
f e l o l d ó d j a n a k  a  g á t l á s o k . 
Hála a tudósítói munkámnak, nagyon 
megismertem a társadalmat és az 
e m b e r e k e t ,  é s  s z e r e t e m  i s 
Svédországot. Jobb helyet a gyerekeim 
felneveléséhez nem is kaphattam volna 
a sorstól. De sohasem leszek svéd. Ma-
gyarországot viszont mindig svéd 
szemmel fogom nézni. Mondhatni 
azért, hogy mindenkinek elmondjam a 
svéd példákat, azaz hogy nem kell fel-
találni a kereket, ha már másutt nagy-
szerűen működik. Ezeket a jó 
”kerekeket” egyáltalán nem tudom 
most konkretizálni. De mindig 
”beindulok”, amikor valamilyen társa-
dalmi jelenségről van szó, és elmon-
dom a magam svéd példáját. Úgyhogy 

elég, ha csak "megpöckölsz" valami-
vel, máris ontom magamból.  

- Kezdjük is akkor! :-) A svéd tár-
sadalom mennyire nőközpontú, 
mennyire feminista?  

- Érdekes dolog a feminizmus itt, 
ahol a nyelvben a főneveknek nincs 
nemük, ellentétben a franciával, az 
orosszal vagy a némettel. Volt, csak 
eltűnt, csupán egy-két helyen maradt 
meg: a Nap hímnemű, a Hold nőne-
mű... Nőnemű még az idő, a hajók, 
és nőnemű szó az ember!!! Kezdjük 
talán a vikingeknél? - teszi fel aztán 
Garam Katalin a kérdést, és meg is 
válaszolja: - Míg a férfiak háborúz-
tak, az asszonyokra maradt a háztar-
tás és a gazdaság kézbentartása, ez 
erősítette a nők szerepét a társada-
lomban. A középkorban ez eltűnt, és 
viszonylag későn, 1921-ben kaptak 
csak teljes szavazati jogot a nők. 
Utána azonban rohamléptekkel fej-
lődtek. Nem utolsósorban Alva 
Myrdalnak köszönhetően az óvodák 
kiépítésével a 30-as években, a csalá-
di pótlék, amit itt gyermekpótléknak 
hívnak - erről is lehetne értekezni, 
hogy a látszólag kifejezésbeli kü-
lönbség milyen tartalmi különbséget 
takar - nos, a gyerekpótlék 1947-es 
bevezetésével, az adózás egyénivé 
tételével megteremtődtek a feltételei 
annak, hogy a nők munkába álljanak. 
Ráadásul korán bevezették a rész-
munkaidőt, a kisgyerekeseknek is 
lehetőségük van 50-60-70 vagy akár-
hány százalékban dolgozni. Minder-
ről persze később kiderült, hogy tipi-
kus női csapda, mert a nyugdíjadat itt 
egész életed alatt keresed meg, tehát 
az alacsony jövedelmű évek miatt a 
nők nyugdíja lényegesen kisebb, 
mint a férfiaké. Mindenesetre a 70-es 
évekre teljesen általánossá vált a nők 
munkavállalása, azt hiszem, Nyugat-
Európában a skandinávok az elsők. 
Ha jól tudom Svédországban a kere-
ső korú női lakosság körülbelül 85%-
a dolgozik.  

- Milyen a svéd nő? 

- Skandináviában minden egysze-
rű, sallangmentes. A szex is. Nincs 
az a tabufelhő körülötte, mint a dél-
európai országokban, és az emberek 
közötti kapcsolatok is természetesek, 
egyszerűek. Hátulütő: hiányzik a ro-
mantika. Az erős, független svéd nőt 
nehezebb egy férfinak maga alá 
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gyűrnie, ráadásul az erős független nők 
által nevelt férfiak puhábbak lesznek. 
Hogy ez miért szükségszerű, azon el 
kellene gondolkodni. A megállapítások 
persze túlzóak és általánosítóak, mint 
általában legtöbbször. Ráadásul itt a 
társadalmi fejlődés élesebben oszlik 
szakaszokra, mint nálunk, magyarok-
nál. Itt nagyobbak a különbségek a 60-
as, 70-es, 80-as és 90-es évek között, 
mint otthon. A 70-es években az előző 
évtized szexuális forradalmát követően 
például kialakult a "velúrpapa" fogal-
ma. Ez volt az első generáció, amely-
ben a férfiak aktív szerepet vállaltak a 
gyermeknevelésben. (Velúrpapáknak a 
vágott frottír otthoni ruhák miatt hív-
ták őket). A 80-as években az volt a 
fontos, hogy a férfiak is vegyenek ki 
papa hónapot - a gyes minimum egy 
hónapja az apáé, ha nem veszi ki, el-
úszik ez az egy hónap -, azaz a csalá-
don belüli egyenjogúság megteremté-
sén volt a fő hangsúly. A 90-es évek-
ben a nők egyenlő politikai képviselete 
volt a téma. Ekkor kezdtek egyes pár-
tok kvótarendszerről, pozitív diszkri-
minációról beszélni. A politikai pár-
toknak vannak nőszervezeteik, de ezek 
nem erősek, vagy legalábbis nem aktí-
vak. Ezért biztos sokan megszidnának, 
mert a véleményemet abból vezetem 
le, hogy a médiában nem látszanak, de 
ez csak részben igaz. A nők itt nem 
igazán szeretnek különállni. Érdekei-
ket inkább a "nagy" szervezetben akar-
ják érvényesíteni. Manapság Svédor-
szágban a kereszténydemokraták kivé-
telével mindegyik párt feministának és 
zöldnek vallja magát — ez két divatos 
hullám —, de csak egyetlen párt írta be 
a programjába, hogy ők "feminista 
párt", és ez — ki nem találod! - a Bal-
oldali párt (korábban kommunisták), 
akiknek egy nagyon erős nő a vezető-
jük. Manapság egyébként a gazdasági 
egyenjogúság van a terítéken, hogy a 
nők fizetése miért alacsonyabb. Azo-
nos feltételek és azonos végzettségűek 
között 15-20%-os az eltérés, persze a 
férfiak javára. Az a cél most, hogy a 
vezető pozíciókban emelni kell a nők 
részarányát. Ezt szolgálják a női men-
torok, a „Nők tudnak” vásárok évente 
stb.  

- Létezik-e a MINőkhöz hason-
ló „képződmény” Svédországban, azaz 
egyesület a netező nőknek? Vagy az 
informatikai iparban dolgozó nőknek 
bármilyen érdekképviselete...  

- Nem tudok róla, igaz, nem is 

kerestem. Egyáltalán, az internetezés 
mára Svédországban tulajdonképpen 
mindennapos dologgá vált. Leg-
alábbis azok számára, akik valami-
lyen formában kapcsolatba kerülnek 
vele, például munkahelyen, iskolá-
ban, és ez a réteg ma már a társada-
lom túlnyomó többségét alkotja. A 
16 és 64 év közötti korosztályt magá-
ban foglaló háztartások 80%-ában 
található számítógép és 75%-ban In-
ternet is. Az iskolások 100%-ának 
van számítógép- és Internet-
hozzáférése. Nehezebb a helyzet 
azoknál, akik ebből kiestek, főként 
az életkoruk miatt. De nagyon aktí-
vak a könyvtárak - itt a könyvtárláto-
gatásnak egész más hagyományai 
vannak, mint otthon -, a nyugdíjas-
klubok stb. Svédországban a civil 
szervezeteknek koránt sincsenek 
olyan hagyományai, mint például 
Amerikában. Itt karitatív tevékeny-
ség is legfeljebb egy-egy jótékonysá-
gi akcióhoz, például koncerthez kö-
tődik. Az utóbbinak természetesen az 
az oka, hogy ahol az állam jóléti 
funkciója erős, ott nincs szükség a 
jótékonyságra. Ami az előbbit illeti, 
a civilszervezetek meg azért gyen-
gék, mert itt a szervezett mozgalom-
nak vannak hagyományai. Mivel az 
egész társadalom építménye Svédor-
szágban a munkásmozgalomból nőtt 
ki - szakszervezetek, szociáldemok-
rácia - , itt érdekképviseletek alakul-
tak ki. Például a cukorbetegeké na-
gyon erős szervezet. Amikor végre-
hajtották a gyógyszerreformot, ami-
nek értelmében minden ingyenes 
gyógyszer eltűnt, az egyetlen, ami 
megmaradt ingyenesnek az az inzu-
lin és a cukorbetegek egyéb segéd-
eszközei. De erős érdekképviselete 
van a nyugdíjasoknak, a szexuálisan 
eltérőknek, és még sorolhatnám, 
hogy ki mindenkinek.  

- A svéd társadalom az egyik 
leginkább behálózott társadalom. 
Hogy jelenik meg ez a hétköznapok-
ban?  

- Az állam nagyon benne van az 
informatika elterjedésében, hatalmas 
összegeket áldoz az oktatásra, az inf-
rastruktúra - mostanában a kábelnet, 
a széles sáv - megteremtésére, ami 
ebben a hatalmas és ritkán lakott or-
szágban tényleg nagyon sok pénz. 
Ezen kívül csak a tanárok kiképzésé-
re 1,7 milliárd koronát - körülbelül 
450 milliárd forintot - költöttek. Ez a 

legnagyobb összeg, amit az oktatás-
ban képzésre valaha is itt fordítottak. 
A teljes tanári gárda több mint a fele 
részt vesz, részt vett benne. Eddig 
hetvenötezer (!) tanár egy-egy pro-
jektben jutalomként hordozható szá-
mítógépet kapott - én is egy ilyenen 
írok most Neked. A cél az, hogy há-
rom év alatt a tanárokat megtanítsák 
az Internetnek mint oktatási eszköz-
nek a használatára - ebben a projekt-
ben dolgozik a férjem. Az biztos, 
hogy Svédország megelőzte az USA-
t, és a többi északi ország sincs sok-
kal jobban lemaradva.  

- Tudok egy dán példáról misze-
rint speciális oktatási módszertant 
tartanak a célszerűbbnek lányok ese-
tében. Van-e ilyesmi Svédországban?  

- Nem, nincs. Kétségtelen, hogy 
a lányok itt sem szívesen választják a 
műszaki szakmákat. Itt is van olyan 
iskola, ahol a lányokat a fiúktól kü-
lönválasztva tanítják egyes tantár-
gyakra - én is részt vettem ilyen órá-
kon - , de ezek nem konzekvens dol-
gok, csak itt-ott előforduló esemé-
nyek. Ha nemek szempontjából azt 
nézed, mennyit használják a számító-
gépet, akkor semmi különbség nincs 
a svéd fiataloknál. Ha viszont arra 
vagy kíváncsi, mire használják, ak-
kor már jelentős az eltérés. A fiúk 
elsősorban játszanak. Hatalmas háló-
z a t o k  v a n n a k ,  I n t e r n e t -
kávéházakban — Svédországban 
össze vannak kapcsolva a nettkávé-
zók gépei — bonyolult játékokat ját-
szanak, a nagyfiam is benne van egy 
ilyenben. A lányok pedig kommuni-
kálnak elsősorban — leveleznek, 
chatelnek. Magyarán: az Internet 
csak eszköz, a nemek közti különb-
ségeket nem változtatja meg, csak új 
formákat biztosít számukra.  

- Itthon vannak nők - főleg az 
idősebbek között -, akik rettegnek 
attól, hogy elrontanak valamit, kishi-
tűek, mert például negatív velük a 
környeztük... És a lányok között is 
sokan vannak, akik nem elég maga-
biztosak a fiús technikai környezet-
ben.  

- A félelem, hogy elrontok vala-
mit, bennem is megvolt, és eléggé 
b l o k k o l t a  a  s z á m í t ó g é p -
használatomat - sokáig csak írógép-
ként kezeltem a komputert. Mindad-
dig, amíg az iskolában el nem kezd-
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tem dolgozni vele és keresni a hálón. Az 
iskolában ugyanis tudtam, hogy minden 
szerdán jön a szakember: ha elrontom, 
majd megjavítja. Ettől elmúlt a felesle-
ges respektusom és a félelmem is. De 
meg tudom érteni azokat, akik nehezen 
tudnak ettől megszabadulni.  

- Hogy kezdődött a számítógép- és 
Internet-használatod? Hogyan emlékszel 
vissza a kezdeti időszakokra?  

- A család első gépe egy szöveg-
szerkesztő volt. Azt hiszem tizenöt évvel 
ezelőtt vettük, és gyakorlatilag írógép-
nek használtuk. Az első saját számítógé-
pem egy kis Mac volt - ma is azt sírom 
vissza - 40+40 MB memóriával! Most a 
második hordozható gépet nyüvöm. In-
ternetünk szinte azóta van, mióta az első 
modem Svédországban kapható lett. El-
sősorban a férjem az, aki minden új 
ketyerét megvesz, ami számítógép-tv-
rádió-kamera körben előfordul. Szeren-
csénkre a munkahelye finanszírozza 
nagy részét a hobbijának, nem kell, hogy 
a családi költségvetés viselje. Engem 
sosem érdekelt a technika, mindig csak 
használtam. Ezért aztán az Internetre 
azonnal rákaptam. Nagyon régen hasz-
nálom a hálót, főleg keresésre. A tudósí-
tói munka ma már elképzelhetetlen e 
nélkül, és semmi hátrányát nem érzem 
annak, hogy a fővárostól hatszázötven 
kilométerre élek. Úgy tudom ellátni a 
munkámat, hogy az ajtón sem kell kilép-
nem, így tehát akár Örvényesről is lehet-
nék skandináv tudósító, ami egyébként 
az álmom hosszú távon. Előfeltétel per-
sze, hogy az ember ismerje az országot, 
hogy az információt tudja mihez kap-
csolni.  

- Melyik a legemlékezetesebb törté-
neted, ami az infokommunikációhoz kö-
tődik?  

- A legjobban azt a történetet szere-
tem, amikor a TV felhívott, hogy szeret-
nék, ha egy stúdióbeszélgetésen részt 
vennék telefonon a gyerekek büntethető-
ségével kapcsolatban. Mivel akkor nem 
volt még széles sávunk, ezért a telefon-
nal felkapcsolódtam a nettre, és egy pici 
kis képernyőn követhettem a műsort, 
miközben a mobilon a stúdión kívüli 
kapcsolóasztalon voltam valahol. Egy 
perccel azelőtt, hogy beszélnem kellett, 
bekapcsoltak a mobilon a stúdióba, és 
akkor vettem rémülten észre, hogy az, 
amit korábban láttam, hogy időről időre 
lefagyott a képernyő, és a gép újra letöl-
tötte az oldalt, nos, ezek a tíz-tizenöt 

másodpercek vagy három perces elté-
rést okoztak a valóság és az internetes 
tv-adás között. Azaz hátrébb voltam 
időben, és már a fülemben hallottam a 
műsorvezető kérdését, holott még nem 
tartottam ott. Annyira megrémültem a 
dologtól, hogy csapot-papot otthagyva 
kirohantam a sötét nagyszobába, 
hogy „vissza a jövőbe" alapon helyre-
álljon az időérzékem. A probléma csak 
az volt, hogy mindeközben már beszél-
nem is kellett volna. Azt hiszem nem 
nyújtottam életem nagy formáját, de 
remélem, a nézők nem sokat vettek 
észre belőle.  

Csapó Ida 
Magyar Internetező Nők Egyesülete 
Közhasznú Szervezet  honlapjáról 
Association of Hungarian NetWomen -  
2004. június 10 . www.minok.hu/
node/159 - 39k - 

Szabadíts meg a spamtől! A baráta-
immal elbánok magam is! - írja egy 

svédországi magyar fiú. 
 

Egyszerű és nagyszerű trükk, ami-
vel elkerülhetjük azt, hogy a címlis-
tánkban szereplő barátaink, ismerőse-
ink idegőrlő, semmitmondó („Spam”) 
levelekkel bombázzanak. Ferkó egy jó 
kis viccel illusztrálja további tanácsa-
it… Ha barátainknak egy jópofa képet 
vagy viccet küldünk, gyakran előfor-
dul, hogy „Supeeeeerrrr”, „hahahaha”, 
vagy „Wowwww” választ kapunk tő-
lük, ami kissé idegesítő lehet, ha ezek-
nek a válaszleveleknek az információ-
tartalmát vesszük figyelembe. Tippünk 
egyszerű és zseniális! A legtöbb leve-
lezőprogramban előre szerkeszthető 
aláírásokat (Signature-t) szerkeszthe-
tünk. Csupán annyi a teendő, hogy ezt 
a „Kérlek, erre a levélre NE vála-
szolj!” aláírást odabiggyesztjük a leve-
lünk végére. Ez csak kis erőfeszíté-
sünkbe kerül és nagyon hatékony le-
het! Az aláírás általában a levél végén 
van és hajlamosak vagyunk ezt figyel-
men kívül hagyni vagy puszta megszo-
kásból nem olvassuk végig a levelet, 
ezért a nyomatékosság kedvéért a levél 
"Tárgy" (Subject) sorába is beírhatjuk 
például hogy: „Ferkótól poén. Kérlek, 

ne válaszolj erre a levélre" (haladó 
email-felhasználóknak talán a 
"Ferkoo pls not re me" rövidítés is 
megteszi). Itt mindenképp mellőzzük 
a felkiáltójeleket, ha lehet, valamint 
a Viagra és hasonló szavakat, mert 
ha a címzett spam-szűrő programot 
használ, az feltehetőleg kiszűri vic-
ces levelünket. Ha kedvesek a még 
nem ősz hajszálaink, akkor vegyük 
magunknak a fáradtságot és nyugod-
tan nyissunk több (lehetőleg POP3) 
e-mail postafiókot. Amelyiket fontos 
dolgokra (munkára vagy hivatalos 
levelezésre) használjuk, SOHA ne 
használjuk ingyenes programok, kü-
lönböző fórumok és hírlevelek re-
gisztrálásához. Kivétel természetesen 
a MODEM IDŐK hírlevele és be-
szélgető fóruma mert az ugye fon-
t o s ! !  : ) 
     A másik e-mail címet viszont bár-
mi másra használhatjuk, ami nem 
fontos. Az Internet-szolgáltatók zö-
me biztosít némi védelmet, ami azt 
jelenti, hogy különböző "spam-
biztonsági" fokozatokat lehet már 
eleve a levelezést irányító szerveren 
beállítani. (Például: nem fogad csak .
hu-ra végződő email feladóktól leve-
let, vagy csak a címtárunkban sze-
replő barátoktól ismerősöktől (amit 
már minden valamirevaló program 
tud) érkező leveleket engedi be a le-
velesládánkba. A többi meg „megy a 
levesbe”, azaz abba az ideiglenes 
mappába, ami önmagát tisztogatja-
ürítgeti bizonyos időközönként, vagy 
telítettség elérése után. 

Egy általam régóta használt email 
ellenőrző program a PopTray prog-
ram. Korlátlan számú email postafió-
kot képes beállított időközönként 
ellenőrizni (IMAP4, POP3 SSL, 
Hotmail stb.), egyenesen a szerverről 
törölhetők letöltés nélkül a nem kí-
vánt levelek. Van egy betekintő 
funkciója is, ami igen hasznos tud 
lenni: már a letöltés előtt bele lehet 
olvasni a levelekbe. Kifinomult sza-
bályokat, szűrőket lehet beállítani 
minden egyes postafiókra külön-
külön, kis memóriaigénye van, hor-
dozható, azaz egyszerűen át lehet 
másolni más gépre is (erre azért biz-
tonsági okokból érdemes odafigyel-
ni) és nem utolsó sorban magyarul is 
tud!  
 
     A http://www.poptray.org címről 
ingyenesen letölthető. Érdemes ki-
próbálni! 
                        ferkoo@kukachu.ha  
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 ☻ Baráti Kör a  Debreceni Nyári 
Egyetem  ☻ Gondoljunk a nyárra☻  
Ösztönző szavak azoknak, akik této-
váznak a magyar nyelv értékét ille-
tően ☻ A vegyes-házasságokból szü-
letettek kettős önazonossága, több-
nyelvűsége: kincs ☻  Szóljunk svéd 
ismerőseinknek is, kikapcsolódásnak 
sem utolsó a Debreceni Nyári Egye-
tem ☻  www.nyariegyetem.hu  ☻ 
 

Új kezdeményezés indult útjára az 
elmúlt nyáron a Debreceni Nyári egye-
temen: baráti Kör alakult. Az ötlet 
egyik lelkes híve az a magyar szárma-
zású, 50 éve Svédországban élő Eugen 
Storlind, aki idén volt tizedik alkalom-
mal a nyári kurzus résztvevője. Az, 
hogy a diákok közül épp ő kezdemé-
nyezte a baráti kör létrehozását, nem 
meglepő, ha figyelembe vesszük a ma-
gyar nyelvhez fűződő immár 35 évre 
visszatekintő nyelvtanári múltját, ma-
gyar-svéd nyelvtanait, társalgási zseb-
könyveit, szótárait, fordításait. 

- Mi újat tud még nyújtani a Debreceni 
Nyári Egyetem annak, aki 35 éve tanít-
ja a magyar nyelvet?  
- Svédországban meglehetősen elszi-
getelt svéd környezetben élek, s ez azt 

eredményezi, hogy nemigen nyílik al-
kalmam magyarul beszélni, így a nyári 
kurzus pótolja ezt. Ám nem csupán erről 
van szó. Az évek során számos barátra 
leltem a nyári egyetemen mind a diákok, 
mind az itt tanító tanárok között, s velük 
csak itt van lehetőségem találkozni. A 
tanárokkal való baráti kapcsolat több 
ízben eredményezett már közös munkát 
is, elég csak Selma Lagerlöf  Jeruzsálem 
című regényének 2003-ban megjelent 
magyar fordítására vagy a magyar-svéd 
társalgási zsebkönyvre gondolni, ahol a 
magyar nyelvi szöveg lektorálását nyári 
egyetemi tanáraim/ barátaim végezték. S 
itt van még természetesen a nyári kurzu-
sok egyedülálló hangulata, amely ne-
hezen pótolható mással. Nehéz is ezt 
szavakba önteni, egyet tudok csak aján-
lani: ki kell próbálni! 
- Talán ezzel a nehezen szavakba önthe-
tő érzéssel van összefüggésben az is, 
hogy ennyire szíveden viseled a baráti 
kör ügyét? 
- Szerintem a baráti kör létrejötte jól ki-
fejezi azt a kötődést, amelyet a tagok a 

nyári egyetem 
iránt éreznek. 
Úgy érzem, 
hogy a Debre-
ceni Nyári 
Egyetem 78 
évre visszate-
kintő hagyo-
mánya minket 
is kötelez, 
akik már több 
ízben voltunk 
itt, hogy az 
eddig elért 
eredményeket 
továbbvigyük. 
A baráti kör 
ilyen értelem-
ben lehet az 
intézmény tá-
mogató bázi-
sa, s ilyesfor-
mán elismeri 

annak munkáját. Ez a társulás azonban a 
diákok számára is fontos, mivel a Debre-
ceni Nyári Egyetem egy intézmény, s 
mint ilyen, tartja a kapcsolatot a diákjai-
val, ám a hallgatók még sincsenek szer-
vezett keretek között összefogva. Ez azt 

is jelenti, hogy az intézmény egy-egy 
kurzus után útjára engedi őket, a 
kapcsolattartás egy-két értesítőre és 
az újságra szorítkozik. A baráti kör 
biztosítana a diákok számára valami-
féle folytonosságot, összefogná azo-
kat, akik kötődnek ehhez az intéz-
ményhez. 
- Mivel lesznek gazdagabbak a bará-
ti kör tagjai?  
- Fontosnak tartom, hogy a tagok 
rendszeresen juthassanak informáci-
óhoz a nyári egyetemet illetően. 
Rendszeresen kapnának újságot, hír-
levelet, jelentkezési lapokat stb. Az 
értesítőknek jó része, melyeket a 
nyári egyetem szétküld, kárba megy, 
hiszen nem mindenkinek van annyi 
információja, tapasztalata az intéz-
ménnyel kapcsolatosan, mint ne-
künk, akik itt voltunk. Mi tudjuk, 
hogy miért érdemes visszajönni, s ez 
irányú tapasztalatainkat szívesen 
megosztjuk azokkal, akik még nem 
vettek részt kurzuson. Egyik célunk 
tehát a gyors és nem kizárólag for-
mális információáramlás. A baráti 
kör emellett a diákok érdekképvise-
letét is feladatául tűzi ki. Gondoljunk 
csak bele: évente csak a nyári kurzu-
son 300-400 diák fordul meg széles-
körű nyelvtanulási, illetve a nyári 
egyetemen szerzett tapasztalattal. 
Ezeket a tapasztalatokat, visszajel-
zéseket, az ezek eredményeképpen 
született ötleteket gyűjtenénk össze, 
s próbálnánk általuk a nyári egyetem 
színes kínálatát még gazdagabbá ten-
ni. A baráti kör tehát a diákok fóru-
ma is, ahol intenzív párbeszéd ala-
kulhat ki egyrészt a diákok, másrészt 
pedig a diákok és a nyári egyetem 
tanárai, vezetősége között. Úgy gon-
dolom, hogy a pozitív hozzáállásból 
született javaslatok, ötletek a Debre-
ceni  Nyári Egyetem javát szolgál-
nák, azét az intézményét, ahová év-
ről évre szívesen jövünk vissza.  
- Hogyan kell elképzelnünk a baráti 
kör működését a gyakorlatban? 
•A baráti kört kis létszámú vezető-
ség irányítja szorosan együttműköd-
ve a Debreceni Nyári Egyetem ügy-
vezető igazgatójával, s e vezetőség 
tagjai aktív szerepet vállalnak a szer-
vezésben. Ötleteink megvalósítását a 
tagsági díjakból fedezzük. Gondolok 
itt vendégelőadók meghívására, ami 
a nyárt kurzus költségvetésébe már 
nem fér bele, ösztöndíjak létrehozá-
sára, a baráti kör tagjainak ajánlásá-

Svédek Debrecenben 
A nyáron: a magyarságtudomány fővárosa  

Nyári Egyetem külföldieknek—május-augusztus 



val érkező új jelentkezők kedvezmé-
nyes részvételi feltételéinek kialakítá-
sára, illetve olyan országok hallgatói 
részvételének támogatására, akik eddig 
az anyagi feltételek hiánya miatt nem 
tudtak eljönni a kurzusra stb. A baráti 
körrel kapcsolatos technikai és admi-
nisztratív teendők a nyári egyetem 
fennhatósága alá tartoznak majd, ép-
pen ezért igyekszünk ezt minél egysze-
rűbben megvalósítani. A baráti körrel 
kapcsolatos mindenfajta információ-
hoz a Debreceni Nyári Egyetem hon-
lapján keresztül lehet majd hozzájutni, 
s szintén ott nyílik lehetősége a tagok-
nak az egymással való eszmecserére is. 
A baráti kör hírekkel, interjúkkal, 
programajánlatokkal szívesen jelentke-
zik majd a nyári egyetemi újság hasáb-
jain is, igyekszünk tehát aktivitásunkat 
minden lehetséges fórumon megmutat-
ni. A szervezet működésének szabá-
lyait most dolgozzuk ki, és jó-
váhagyásra kiküldjük a tagoknak. 
- Mit tapasztaltál, milyen visszhangja 
volt a baráti kör ötletének? 
- Örömmel mondhatom, hogy egyér-
telműen pozitív a visszajelzés a diákok 
részéről. Abban állapodtunk meg, 
hogy ha már tíz érdeklődő van, akkor 
érdemes belevágni. Hát, szerencsére 
nem kellett sokáig várnunk arra a tíz 
emberre... A szervezők csodálkoztak, 
hogy mi, akik külföldről jövünk, 
mennyire pozitívan állunk a nyári 
egyetemhez. Ezen nincs mit csodál-
kozni, hiszen mi hozzá vagyunk szok-
va ahhoz, hogy baráti körök vannak 
mindenütt, s igen nagy népszerűségnek 
örvendenek. Ez igen jó formája annak, 
hogy bizonyos dolgokért lelkesedő 
emberek az azonos érdeklődés alapján 
kifejezzék összetartozásukat, kicserél-
jék tapasztalataikat. Ám ennél többről 
van szó. Hogy csak a saját példámat 
említsem: a skandináv országokban 
általános tendencia, hogy leépítik a 
finnugor tanszékeket, így ezen nyelvek 
oktatása is háttérbe szorul. Már régóta 
érik bennem a gondolat, hogy a ma-
gyar nyelv és kultúra iránt érdeklődő 
diákjainknak olyan oktatást szervez-
zünk, amelyek keretében a szemeszter 
jelentős részét anyanyelvi környezet-
ben töltenék, tehát az oktatás lényegé-
ben Magyarországra, Debrecenbe te-
vődne át. A baráti kör ennek megszer-
vezésében is szerepet tudna vállalni, 
érdemes tehát az egyes egyetemi kép-
zésbe bekapcsolódó diákoknak is csat-

lakozniuk. A baráti kör szerepét a gya-
korlatban jól mutatja egy repülőjárat be-
vezetésének terve a skandináv országok 
és Debrecen között. Mivel a skandináv 
országokból igen sokan tanulnak Debre-
cenben, logikusnak tűnik a közvetlen 
kapcsolat megteremtése, s annak meg-
valósítása, hogy az itt tanulók diákjegy-
gyel utazhassanak. Felmerül a kérdés, 
hogy amennyiben nincs baráti kör, ami 
képviselné ezeknek a diákoknak az érde-
keit, ki kezdeményezne tárgyalásokat 
ebben az esetben például a légitársaság-
gal? 
A baráti kör gondolata másrészről az 
intézmény vezetősége és tanárai között 
is rokonszenvre talált, annál is inkább, 
mivel a baráti kör ötlete már évekkel 
ezelőtt szóba került, ám o megvalósítás 
eddig még váratott magára. 
- Mit vártok a tagoktól? 
- Elsősorban aktív részvételt s azt, hogy 
próbálják élvezni a baráti kör nyújtotta 
lehetőségeket. 

Paszternák Ágnes 

 
A Svédországban élő Andreas 

Attorpnak az édesanyja magyar, az 
édesapja svéd. Gyerekkorában minden 
nyarat Balatonakarattyán, a nagymamá-
jánál töltött. Egy éve azonban meghalt a 
nagymamája, ráadásul a szüleitől is kü-
lön költözött, tehát már az édesanyjával 
sem beszélhet magyarul, és úgy vette 
észre, hogy elkezdett felejteni. Nem 
akarja, hogy megszakadjon a kapcsolata 
a nyelvvel, ezért döntött úgy, hogy újra 
eljön  a tanfolyamra. 

 
- Persze, édesanyámmal azért magyarul 
beszélünk, de az nem olyan, mint mikor 
itt vagyok. Az itteniek gyorsabban be-
szélnek, más szavakat is használnak, 
mint az édesanyám, és amikor velük be-
szélek, nem használhatok egy-egy svéd 
szót, mikor nem jut eszembe a magyar, 
mint ahogyan azt anyával tesszük. Ne-
kem nagyon tetszik, hogy milyen gazdag 
a magyar nyelv szókincse: egy svéd szó-

ra gyakran tíz magyar szinonimát is 
találok. Éppen ezért nagyon nehéz 
fordítani, de szeretem ezt. Emellett a 
nyelv hangzása is szép, jó hallgatni. 
A ragozás azonban nehéz, no, meg 
nekem az írás-olvasás is. Jobban is 
szeretek beszélni, illetve másokat 
hallgatni, mint írni vagy olvasni. 
Igaz, az órákon sokat olvastunk: 
megismertem verseket, novellákat, 
magvar írókat. Emellett beszélget-
tünk a földrajzról, politikáról, zené-
ről, Ákost és Omegát hallgattuk - 
nagyon klassz volt nem csak nyelvet 
tanulni, hanem az országról is is-
mereteket szerezni. Emellett pedig 
már eljárhattam a délutáni előadá-
sokra, amelyeket szintén nagyon 
hasznosnak tartok. Épp most végez-
tem az egyetemen (politológiát és 
közgazdaságtant tanultam), és még 
nem döntöttem, mit fogok tenni. Ha 
lenne lehetőségem, szívesen dolgoz-
nék akár Budapesten is, de úgy lá-
tom, nem könnyű ott munkát találni. 
Igaz, négyszáz svéd cég van Magyar-
országon - és ha egy ilyen helyen 
munkát találnék, akkor ugye nagy 
hasznát tudnám venni, hogy mindkét 
nyelvet beszélem. Szívesen laknék itt 
legalább egy ideig, hogy jobban 
megismerjem az országot. A  magyar 
nyelvtudásomat is szinten tarthat-
nám - már most félek, hogy mi lesz, 
amikor hazamegyek. Szerintem 
megint visszaesek majd. Ha itt ala-
píthatnék családot, vagy valami na-
gyon jó munkát találnék, akkor szí-
vesen maradnék. Ne felejtsük el, ma 
már nem tűnik olyan nagynak a tá-
volság Magyarország és Svédország 
között, mint például a 60-70-es évek-
ben, amikor anyukám Svédországba 
jött. Ma már sok repülőjárat van, 
nem olyan nagy dolog gyakran haza-
látogatni.  

Pogány Emese 
 

 
Egy anyavidámító  

fiatalember  
vallomása 

  8                                                                                       Jelenidő                                                                     Magyar Liget                     



Nagyszerű  
volt a LIFS és az ITEK által februárban 
szervezett többnemzetiségű KULTURBÁL, 
ahol csaknem százan találkoztak, szórakoz-
tak, megcsodálták egymás népviseleteit, 
megkóstolták sajátos eleségeit. Jelen volt a 
város elöljárói közül Lennart  Prytz is. 
A magyarok és a románok népviseletét a Fodor 

család biztosította, a 
bográcsgulyást 
Habram Tóni főzte. 
Lundban  száznál 
több nemzetiséget 
számláltak. 
Reményeink szerint 
a következő ilyen 
rendezvényen még 
többen leszünk, 
hogy testvéri együtt-
élésünket ilyenfor-
mán is bizonyítsuk. 

1 Sám 16,1-13 Mk 2,23-28 
„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28). 
A Márk evangélium második fejezetének vége a képmutatást leplezi le. 
Mivel szombati nap van, a zsidók nem ehetnek búzát, nem dolgozhatnak, 
ezért bűnnek számít az, ha tépdesik a kalászokat, vagy épp gyógyítanak. A 
törvény betűi kerültek előtérbe: a leírt szabályok fontosabbakká váltak, 
mint az emberek. Az ember van a szabályokért és nem a szabályok az em-
berért. A betűk kicsinyes értelmezése viszont egy korrupcióval, álszent-
séggel, embertelenséggel teli társadalmat takar. A nép széleskörű kizsák-
mányolása, tudatos butítása papok és politikusok feladata volt. És ennek a 
feladatnak igyekeztek megfelelni. 
„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28). 
Az Emberfia bűne nagy: feje tetejére állítja a működő társadalmi rendszert 
(mondhatni úgy is: a működő társadalmi kizsákmányolást). Nem a szom-
bat lett az emberért, hanem az ember a szombatért, vagyis nem az ember 
van a szabályokért, hanem a szabályok az emberért. Mindaz, aki az ellen-
kezőjét állítja, semmit sem ért a kereszténységből. Az Emberfia tanítása 
középpontjába az ember került. Érte történik minden. A szabályok addig 
fontosak, amíg segítik és nem hátráltatják az embert. 
Egészen más történik viszont a valóságban: az értékek szerepét a jog vette 
át. Nem az igazság a jog alapja, hanem a jog vált az igazság legfontosabb 
tartópillérévé. A paragrafusokra épülő bírói döntések gyakran vitatott ítéle-
tekhez vezetnek. A törvény és a politika rátelepszik a lelkiismeretre és a 
szabadságra. Ciceró már több mint 2000 évvel ezelőtt elemzi ezt az ellent-
mondást és kijelenti: a jog hivatása, hogy alávesse magát annak az igaz, 
racionális, az emberi nemre érvényes, megváltoztathatatlan és örök tör-
vénynek, amely megjelöli a jót, megtiltja a rosszat és előírja a kötelessé-
get. A kötelesség és a felelősségtudat hiánya nélkül nem lehet emberhez 
méltón élni. Globalizált világunk a legjobb példa arra, hogy mennyire eltá-
volodhatunk mindattól, ami biztonságot jelenthetne az ember számára. A 
profit maximalizálása, a természet és az emberek tömeges kizsákmányolá-
sa, a társadalom médiatizált butítása olyan irányba fordították az emberi-
ség fejlődését, amelyet a legoptimistább elemzők is borúsan látnak. A jog 
védelme alatt gazdasági bűntények tucatjai zajlanak nap nap után (elég, ha 
a modern fehérgalléros bűnözésre gondolunk: például az Enron, 
WorldCom, Parmalat esete). Az igazságtól eltávolodó jogrendszer a betűk 
kicsinyes értelmezésében képes sorozatgyilkosokat, csalókat, sikkasztókat, 
korrupt politikusokat megvédeni. 
„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28). 
Azért, hogy mindebből az emberek tömegei minél kevesebbet tudjanak 
meg, bekapcsolódik a média: tömegek butulnak el a modern média hatása 
alatt. A politikai és gazdasági csalások egyre könnyebben játszódnak le a 
tehetetlen tömegek szeme előtt (elég, ha mindmáig eltussolt csalásokra 
gondolunk, melyben politikusok és banki szakemberek karöltve vettek 
részt). 
Hogy a butítás teljes legyen, modern választási kampányok a legelemibb 
érzelmeket bombázzák a Szentírás idézésétől sem riadva vissza. Bizonyára 
sokunknak feltűnt, hogy Magyarország szerte megjelent egy választási pla-
kát, mely a Miatyánk szövegét idézi -kifigurázva… Modern társadalmunk-
ban a tömegek tudatos és iparszerű manipulációja mindennapos valósággá 
vált. 
„A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért” (Mk 2,28). 
Az Emberfia 2000 évvel ezelőtt más szabályrendszert ajánlott az emberek-
nek. A következménye az lett, hogy megölték. Pedig az együttműködés 
feltételeinek az alapjait fektette le, melynek szegletköve a bizalom, s mely 
nélkül nincs jövője az emberiségnek. 
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Római magyarázatok 
Szakács Ferenc Sándor rovata 

Folytatás az első oldalról 
A világot alkotó atomok kötéseivel ala-

kítjuk emberi közösségeinket, hogy együtt 
könnyebben jussunk közös álmaink jövőjé-
be. 

A közeli öresundsbroni híd sokféle hasz-
na közül egy percre se feledjük annak jel-
képes, példamutató jelentését. A sokféle 
emberi példa közül most csak azt a sokirá-
nyú hidat említjük, amit Fodor Béla kezde-
ményezésére a LIFS és az ITEK közösen 
állít és épít a Lundban otthonra lelt számos 
nemzetiségek között hagyományaik őrzése 
és ápolása céljából. A nemrég rendezett 
soknemzetiségű KULTÚRBÁL valóban 
hídépítő munka. De ugyanakkor kellemes 
szórakozás is, olyan együttlét, ahol az egy-
másmegismerés pillérein közelebb kerül-
nek egymáshoz városunk lakói. 
Tudnunk kell egymásról! – ajánlotta évek-
kel ezelőtt a magyar bevándorlók helyi lap-
jának szerkesztője. Ismernünk kell egy-
mást – sugalmazták ezt a gondolatot tetéz-
ve a bál szervezői. 
Reméljük nem hiába.  

Lund olyan liget, ahol száznál több nem-
zetiségű számlálhatunk. Micsoda gazdag-
ság ez!  

Ha sikerül, hasznos emberi kapcsolatok-
kal úgy összekötnünk a maga hagyománya-
it megtartó polgárok jobbító szándékait, 
hogy ezzel az egész várost gazdagítsák, 
baráti kapcsolataik fényének pazar csillogá-
sával még fényesebb, még kedvesebb lesz a 
lundi élet. 

Mert Lund mindig is „lund” volt. És így 
lesz ezután is barátságban élő, boldog em-
berek virágos kedvű, pompás ligete. 
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Azok figyelmébe, aki nem tagjai az 
egyesületnek: 

Százhúsz magyar családot tartunk 
számon, akik bár nem tagjai az 
egyesületnek, de ennek ellenére 
rendszeresen kapták az irásbeli 
meghívást a rendezvényeinkre.  

Tekintettel arra, hogy ez minden 
évben  óriási többletkiadást jelent az 
egyesület számára (1 levél = 10 kr), 
kénytelenek vagyunk változtatni ed-
digi gyakorlatunkon.  Az írásbeli 
meghívást beszüntetjük mindazon 
családok, személyek számára, akik 
nem fizetik be a tagsági díjat, vagy 
egyáltalán nem jönnek el a rendez-
vényeinkre. Rendezvényeinket azon-
ban nyomon követhetik  az egyesület 
honlapján   

Az anyanyelvi- oktatásról 

  A nevem Szilágyi Katalin. A ko-
lozsvári Babes-Bolyai Egyetemen 
végeztem angol-magyar szakot. 
Tizenöt évig tanítottam Kolozsváron. 
1989-től Kristianstadban élek 
családommal együtt. Az utóbbi 
években többnyire felnőtteknek 
tanítok angol nyelvet. 

  Gyermekeinknek lehetőségük és 
joguk van az anyanyelvi 

oktatáshoz. 

  Jelentkezni, érdeklődni lehet a  

044-212199 -es telefonszámon,  

e-mail:  katalinsz@hotmail.com  

vagy Molnár Gergelynél, telefon: 

0456-15350  

 Magyarnyelv oktatás felnőtteknek 

  Magyarnyelvi oktatás svéd 
anyanyelvü felnőtteknek a 

Studieförbun Vuxenskolan/ABF 
keretében lehet szervezni, 

szeptemberi kezdettel. 

Ára: kb. 600 kr. 10x2 óra 

A játszóház betegség miatt 
szünetel. 

FARSANGI BÁLUNKAT 
A brömollai Népházban rendeztük 

(Folkets Hus Bromölla) február. 18– án, 
szombat 19.00 órától 

   Nóták, mulatósok, csárdások, 
operett-, nosztalgiaslágerek és 
könnyüzenei dalok alkották az est 
zenei kínálatát. 

Újból velünk volt   

Dancs 
Annamari,  

a legnépszerűbb erdélyi 
énekesnő és 

Jocó Junior,  
az erdélyi nosztalgiazenész, 
énekes. A talpalávalót 
székelyföld egyik legjobb 
zenekara bíztosította. 

 A vacsora ízletes volt:  

Sült tarja, körítésként krokett, 
párol zöldség és szósz.A 
“szíverősítőről” mindenki 
maga gondoskodott. Üdítő és 
gyenge sör is volt éppen elég. 
Feledtük  a téli hideget és 
szürkeséget. Máskor is így 
teszünk! 

 
Kedves szülök és gyerekek! 

Kicsi, de takaros a  kristianstadi Magyar Ház 

Negyeszázados a kristianstadi  
magyar egyesület 

A egyesület honlapjának  címe: www. kristanstadimagyaregyesulet.se 
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Tevékenységünk:  
- 2 színházi előadás központilag 
meghívott színtársulatokkal,  
- 2 nemzeti ünnepi megemlékezés 
ugyancsak meghívott vendégmű-
vészekkel, 
- 4 rendezvény gyermekeknek: far-
sang, húsvét, anyák napja, bábszín-
ház Mikulás-esttel, vendégmű-
vészekkel,   
- 2 alkalommal vettünk részt helyi 
városi rendezvényen (Kultúréjszaka, 
valamint egy    könyvtárlátogatás az 
Integrációs Hét részeként), 
- 1 közös rendezvény az ITEK-kel 
(többkultúrájú nap a Hagyományok 
Háza keretében), 
- 6 műsoros klubest elõadással, 
- 5 zenés-táncos klubest, 
- 1 kultúrtörténeti kirándulás, 
- 1 részvétel a helsingborgi egyesület 
által szervezett  Cimbora-táborban 5 
gyerekkel és két felnőttel, 
- Rendkívüli közgyűlés az 
alapszabály-módosítási javaslat 
megvitatására. 
- Magyar konyha 7 alkalommal,  
- Játszóház 13-szor.  
- Az olvasókör két összejövetelt 
tartott. 
- A  vasárnap délutánonként 
magyarnyelvű rádióadás mûsorában  
egyesületünk tagjai közreműködtek. 
- A negyedévenként megjelenő 
Magyar Liget,  Lundi Lapban című 
mellékletében beszámolt az 
egyesület tevékenységéről.  
- Együttműködésünk a felnõttek 
iskolájával (Vuxenskola), 
klubtevékenységünk az iskola 
termeiben zajlik  
- 2005-ben kevesebb volt a  tagdíjat 
fizetők száma.  
- Még nem tudjuk  összefogni a 6 
évnél idősebb gyerekeket, fiatalokat. 
- Az előző helyiségünk 
berendezéseinek tárolását még nem 
intéztük el. 
- Színházi előadás lebonyolítására 
alkalmas helyiség is csak egy van.   
- Az egyesület működésének 
szélesebb alapokra való helyezése 
csak részben sikerült. 

vagyunk kéthavonkéntire csökkenteni, 
ha nem találunk elég önkéntest. Az 
iskolával kötött szerződésünknek 
megfelelően, a tanfolyam anyagát  
valamely választott irodalomra kell 
alapozni. Ehhez kapcsolódva 
rendeznünk kell néhány újabb zenés-
táncos vacsorát. 
- Az olvasókör,  úgy tűnik, gyakorlati 
megfontolásból nem növelheti 
taglétszámát. Amennyiben további 
irodalombarátok érdeklődnének, még 
egy kört kell indítanunk. 
- A magyarnyelvű rádióadás részben 

folytonosságát biztosítani kell. 
- Az önképzőkörnek számítható 
Mindentudás iskolája című szombati 
összejöveteleinket  folytatjuk. A 
tervezett témák között  művészeti, 
technikai, anyanyelvi, népművészeti, 
zenei, történelmi és más témák 
szerepelnek.. 
- Folytatjuk  a Magyar Filmklub 
kéthetenkénti rendezvényeit.  
- Az 56-os forradalom félszázados 
évfordulójának tiszteletére városi 
szintű magyar rendezvényt illene 
szerveznünk a LIFS segítségével. 
- Magyar gyerekekkel, fiatalokkal 
ismerkedési délutánt vagy majálist 
rendeznénk, ahol szüleikkel együtt 
vendégül látnánk őket,  ezzel 
segítenénk a magyart tanítótat és a 
szülői közösséget abban, hogy 
felnőttnevelés eszközeivel is erősítsék 
magyarságtudatunkat. 
- A Magyar Liget Az iskolák fölöttébb 
szükséges voltáról címmel 
különrovatot, vitát indít  

Folytatása a 12. oldalon oldalon 

-  A kevés jeletkező miatt elmaradt a 
tervezett számítógépes tanfolyam.  
 - Biztosítani kellene a  rádió 
magyarnyelvű adásának 
rendszerességét,  csoport kialakítására 

volna szükség, amelyben bemondók, 
hírbeolvasók és  technikai segítők 
biztosítanák a tervezett műsort.   

Köszönet mindenkinek, akik 
hozzájárultak rendezvényeink 
sikeréhez s itt nemcsak azokra 
gondolok, akik kivették részüket a 
szervezésbôl, műsoraink 
lebonyolításából. Köszönettel 
tartozunk azon hűséges tagjainknak is, 
akik egészségi, vagy más okokból már 
képtelenek eljönni rendezvényeinkre, 
de továbbra tagdíjfizetők  

- Folytatjuk a  Játszóház 
tevékenységét, a mely megfelelt úgy a 
gyerekek igényeinek, mint a szülôk 
elvárásainak, valamint a  Felnőttek 
Iskolájával (Vuxenskola) kötött 
szerződésnek.  
- A főzőtanfolyam összejöveteleit 
(Magyar Konyha) kénytelenek  

 
Elképzeléseinkből: 

Együtt — a klubban: a „kocsonyás-esten” 



12                                                                                          Lundi Lap                                                           Magyar Liget 

Kónya Balázs ötlete alapján kéthetenként magyar 
filmet láthatunk a Magyar Klubban. Szervezése 
példamutatóan azzal kezdődött, hogy az egyesület 
honlapján a szervező felszólította a villámpostacímmel 
rendelkező helyi magyarokat, hogy iratkozzanak fel a 
lundi magyarok hírlevelére, amelynek  technikai hátterét 
a Google Groups biztosítja. Ők levélben kapják meg a 
sorra kerülő filmek ismertetőjét és a vetítés időpontját. 

„Tisztelt Lund környékiek! ”- így kezdődik a levél. 
”A filmklub következő vetitését ezen a héten vasárnap 
délután öt órától tartjuk a szokott helyen. Bővebb infor-
máció a filmklub honlapján: http://www.
lundikulturforum.se/filmklub.php” Az első filmet 
(Üvegtigris) az egyik szombat délután láttuk, de vetítés 
időpontját néhány néző kérésére vasárnapra tették át.  

Aki nem iratkozott fel a hírlevélre az a Kultúrfórum 
honlapjáról tájékozódhat a műsorról. A filmvetítés ki-
tűzött célja nem csupán a tétlen szórakozás. Jól tudják 
ezt a nézők, akiknek önkéntes szószólójaként Sterner 
Dóra a következő levelet írta:  

”Kedves Balázs! Előre is köszi ezt a remek lehető-
séget. A múltkori vetítés után  nagyon sietnem kellett, 
mert várta itthon a család a kenyeret... de a Kontroll is 
nagyon tetszett, köszönet a szervezésért. Talán lesz ezút-
tal egy kis időnk egy kis beszélgetésre a filmről a vetítés 
után? Üdvözlettel: Sterner Dóra .” 
Ezután következett Gauder Áron rendező és Novák Erik 
producer Nyócker! című filmje, amely a Nemzetközi 
Animációsfilm Fesztivál játékfilmes fődíjának nyertese 
Annecyban. A fesztivál az animációsfilmek legrango-
sabb éves európai seregszemléje, melyet 2005. június 6. 
és 11. között rendeztek meg Franciaországban. Volt és 
van miről beszélgetni erről a filmről is, amely egy nagy 
kaland története. A budapesti dzsungel mélyén, a nyol-
cadik kerületben egy csapat gyerek, cigányok,  
magyarok, egy kínai és egy arab arra szövetkezik, hogy a 
lehető leggyorsabban rengeteg pénzt állítson elő.  
  Pénz persze mindig kell. De mire kellhet nagyon sok 
pénz? A cigány Ricsi és a magyar Julika egymást életre-
halálra gyűlölő szüleit kell kibékíteni a földi javakkal, 
hogy a két szerelmes a gazdagság árnyékában végre 
egymásé lehessen. Forrás: www.nyocker.hu/tortenet.
html   

Minden reményünk megvan arra, hogy a Filmklub 
rövidesen egyik kedvelt kisközösségünk lesz, ahol ked-
vükre találkozhatnak és gondolatot cserélhetnek a  
magyarok. 
 

Folytatás a 11. oldalról 
a n ya n ye l vá p o l á s u n k  go n d j a i t 
elemezendő, és ennek keretében 
felnőttnevelés, a szülői közösség 
kialakítását segítené.  
- Továbbra is jobb megoldást kell 
találnunk a közönségszervezésre. 
”Népszámlálással”, levelezéssel, lap- 
és rádióközleményekkel, az internetes 
kapcsolattartáson felül, be kell 

MAGYAR FILMKLUB LUNDBAN 

Képek az Üvegtigrisből , a Kontrollból és a Nyóckerből 

veze tnünk a  körbetele fonálás 
gyakorlatát, nemcsak a toborzás 
céljával, hanem a vezetőség és a 
t a g s á g  k ö z ö t t i  é r d e k l ő d é s 
életbentartását elősegítendő. 
- A SMOSZ  által meghívott vendég- 
előadók segítenek  Március 15.-e 
megünneplésében. 
- 1956 félévszázados évfordulója 
alkalmából ugyancsak neves előadók 

jelenlétére számítunk, és ezt a 
környező magyar egyesületek 
összefogásával képzeljük el. 
- A színházi előadások a növekvő 
költségek miatt, ugyancsak közös 
elosztással válhatnak gyakoribakká. 
- A jövőben több időt és  energiát 
kell a dél-svédországi testvér 
egyesületekkel való együttműkö- 
désnek szentelnünk. 



Megtartotta második összejövetelét 
az irodalmi olvasókör. 

Hatan vagyunk. Ezúttal hetedikként 
részt vett beszélgetésünkön meghívott 
vendégünk,  Ortman Maria  műfordító 
is. Tudjuk, hogy  Szerb Antal Utas és 
holdvilág regényének fordításán dol-
gozik; úgy gondoltuk, hogy érdemes 
meghallgatni véleményét erről az iro-
dalmi alkotásról. 

Először Szerb Antalt mutattuk be, a 
polgári származású, nagy műveltségű  
írót, a tanárt, a fordítót, az irodalom-
történészt, aki a XX. század első felé-
ben élt és alkotott. Sajnos, értelmetlen 
áldozata lett a II. világháborúnak; zsi-
dó származása miatt többször is behív-
ták munkaszolgálatra, végül Balfon 
(Sopron közelében)  gyűjtőtáborban, 
méltatlan és embertelen körülmények 
között szenvedve, ért véget élete. 
A tanúk szerint  puskatussal verték, ez  
volt halálának közvetlen oka. 

Ezután a regény következett: törté-
néseit, szereplőit, tanulságait vizsgál-
tuk. Mindenki elmondta véleményét. 
Elsősorban a családról, a gyermekkor-
ról, az ember lehetőségeiről és válasz-
tásairól szóltunk, amikor Mihály, Er-
zsi, az Ulpius-testvérek vagy Ervin 
életét boncolgattuk.   

Ortman Mária megjegyezte, hogy 
Mihály választásaival mintegy mintát 
nyújtott ahhoz, hogy életünk során, 
milyen választási lehetőségeink adód-
nak.  

Többen mejegyezték, hogy mennyi-
re élvezték olvasás közben az olasz 
városok és tájak szép leírását, az író 
szellemes, finom stílusát. 
Ortman Mária beszélt Szerb Antal fe-
leségéről és lányáról is. Megtudtuk, 
hogy a regényből hamarosan film  ké-
szül:  Szabó István vállalkozott a for-
gatásra.  

Az Utas és holdvilág-ot  a 
legeurópaibb magyar regénynek  tart-
ják kritikusai. Reméljük, hogy a világ 
érdeklődéssel fogadja majd a filmet is; 
a regény már olvasható és népszerűvé 
lett több európai országban. 

A találkozó második részében Wass 
Albert: A funtineli boszorkány című 
regénye volt a témánk. Egy rövidfilm 
segítségével két magyarországi elemző 
véleményét  hallgattuk meg.  

W a s s 
Albert éle-
te és mun-
k á s s á g a 
ismerteté-
se után,  
hozzászó-
lásainkban 
felelevení-
tettük Nuca, a látó asszony alakját, a 
havasok lakóit, a gazdasági és társadal-
mi változások átélőit (urakat és nem-
urakat).  Olvasókörünk egyik tagja 
személyesen látta és tapasztalta a Ma-
ros-mente zord és fenséges világát –  
képekkel, saját maga készítette fényké-
peivel is felidézte az ott élőket. 

Két és fél óráig beszélgettünk.  
Jól éreztük magunkat. 
Következő  összejövetelünkön 

(március elején) Szabó Magda: Az ajtó 
és Thornton Wilder: Szent Lajos király 
hídja című regényét  beszéljük meg.                                                                              

                                Boross Katalin 

Gyermekfoglalkozás 2-6 éves gyere-
kekkel.— 2005. január-március 
 
A foglalkozás terve: 
Január 15.  -  A vitamin – a gyümölcs, 
zöldség  
Számok (1-20)  (két – kettő) 
Színek   (világos, sötét) 
Miből van?  (kő, fa, vas, papír, mű-
anyag, üveg, természetes) 
Természetismeret  - nád, bogáncs, 
hóbogyó, berkenye 
Film:  A kis gyufaárus lány 
(Andersen)  
Érzések: örül, szomorú, boldog, cso-
dálkozik, gyászol 
Mondókák: Itt a köcsög! Mi van ben-
ne? Gyerekek, gyerekek, szeretik a 
perecet… Lementem a pincébe… 
Hangok:  „á”, „s” 
Január 29  -   Az állatok   -  a tanya 
(makett) – háziállatok 
Hal(ikra) Madár (tojás) 
Évszakok – A tél, az időjárás, az erdő 
télen 
Mondókák: Kiskertemben az ürge... 
 Csipp, csepp, egy csepp, öt csepp meg 
tíz… 
Film: Zöld Péter (mesefilm) 
Puli  
Disznóölés 
Hangok:    „ö”, „z” 
Február 12 -  A család  (családtagok) 

 A ház       (a bútorok) 
 Hely   -  fönt, lent… alatt, mellett…
közel, messze…jobb, bal 
Mondókák: Jákobnak volt hat fia… 
Vaseszű Mihók 
Volt egy asztal meg egy szék 
Film:   A csókalányok (mesefilm) 
Hangok:   „gy”, „é” 
Február 26 -   A városban    (makett) 
                       A játszótéren 
                       A járművek (autó, ke-
rékpár, vonat …) 
Fokozás  :  gyors-gyorsabb- leggyor-
sabb, kis (kicsi) – kisebb - legkisebb 
Mondókák: Poros úton kocsi zörög, 
Lóg a lába, lóg a… 
Cifra palota, zöld az ablaka 
Hangok:    „ü”, „ty” 
Március 12 -   Vásárlás  -   párbeszéd  
(Kérek…!  Tessék!) 
 Élelmiszerek 
 Ízek – édes, sós, savanyú, erős, ke-
serű 
 Mondókák: Én elmentem a vásárba 
Hogy a csibe, hogy? 
Film: vásárlás 
Mézeskalács, aranygaluska 
Hangok: „zs”, „ú” 
Március 19 -   Évszakok  - tavasz, 
időjárás 
Virágok (tavaszi virágok) 
A természet  - víz, föld, levegö 
Mondókák:  Sándor, József, Bene-
dek 
Volt egyszer egy tulipán 
 Film:  Illancs  (magyarországi tájak, 
virágok, állatok) 
 Mesejáték:  A tulipánok  és a pil-
langók 
Hangok: „ny”, „ó”, „á” 
 
A foglalkozás célja:  a gyermek nyel-
vi fejlődése ( kiejtés – hangok                                 
Szókincs – új szavak                                              
mondatalkotás) 
 A figyelem fejlesztése, a logikus 
gondolkodás fejlesztése 
Módszer:  bemutatás – gyakorlás 

(beszéd, 
játék, kéz-
műves 
gyakorlat) 
Segédesz-
köz:   ké-
pek, tár-
gyak, szö-
vegek, 
film 
A tervet 
kidolgoz-
ta:  
Boross 
Katalin  
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Olvasunk… 

 
      Beszámoló az olvasókörről 

Bepillantás a  

Magyar óvoda 
tevékenységébe 
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Jó sajtója volt a lundi többnemze-
tiségű KULTÚRBÁLNAK, de mi 
fényképeztünk. Például Fodor 
Sylviát székely ruhában és a Awad 
Abdallaht etiopiai nemzeti viseleté-
ben. Volt görög és szerb körtánc és a 
magyar konyha Habram Toni főztje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha nem számítógépén,  
www.hhrf.org/magyarliget 
címen, hanem nyomtatott  

formában óhajtja olvasni a dél-
svédországi magyarok ingyenes 

családi lapját, kérjük, hogy a pos-
taköltséget küldje a  

PG 404 86 10-2  
bankszámlára  

és mi postázzuk Önnek a lapot! 

 

Tisztújítás  a lundi magyar egyesületben 
 
(Lapzártakor, kiküldött tudósítónk jelenti)  
 

Február 16-án, vasárnap délelőtt 11 órától, Kónya Balázs szakavatott elnöklete 
alatt, háromórás, példás rendben lezajlott közgyűlésen, Boross Kálmán elnöki 
beszámolója után, az egyesület  idei tervének  megvalósításra ajánlott javaslatait 
vitatta meg a 23 jelenlevő, és az évek óta  javasolt új alapszabályzat érdemi tár-
gyalását elhalasztotta.  

A tisztújítás során a két jelölt közül Boross Kálmánt 12 szavazattal választot-
ta elnöknek. Habram Antal 11 szavazatot kapott. Ezért a közgyűlés, Kónya Ba-
lázs javaslatára, az alelnöki teendők végzésével bízta meg.  

A pénztárosi teendőket, egyhangú szavazattal, továbbra is Aluuan Gabriella 
látja el. 

Az eredetileg hét tagból álló vezetőségbe jelöltek közül Balázs Viktória, Fo-
dor Béla, László Katalin, Kónya Balázs, Tanászi Mária és Tar Károly vállal-
ta a részvételt az egyesület  vezetőségében, de Boross Kálmán javaslatára, a ve-
zetőség kilenc tagúra bővítését megszavazva, a jelen levő tagok, egyhangúan, 
mind a hat jelöltet  vezetőségi tagnak nyilvánították.  

A titkári teendőket egyikük sem fogadta el, így  ez a tisztség, egyelőre, betöl-
tetlen maradt. 

Első  ülésén a vezetőség valószínűleg az egyesület tevékenységi területein mu-
tatkozó bokros teendőkről való felelőséget személyekre lebontva lát munkához. 

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének március 4-én kezdődő, két-
napos gyűlésén, Boros Kálmán és Habram Antal képviseli a lundi egyesületet. 
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Dr. Szalontai Éva malmöi tudósí-
tónk. Számos magyar embert népsze-
rűsített már az Akik  mellettünk jártak 
című rovatunkban. Nem hallgathatjuk 
el, hogy nemcsak mostanában egyre 
gyakrabban, hanem évek óta a világ 
legkülönbözőbb tájain írnak róla a la-
pok.  

Az elmúlt évben méltattuk  hasznos 
ausztráliai futómadár (emu) - köny-
vét. , de még emlékezetes tíz esztendő-
vel ezelőtt Budapesten megjelent svéd-
országi útikönyve, amelynek előszavá-
ban, Bo Wickman, uppsalai egyetemi 
előadótanár tollából a következő soro-
kat olvashatjuk magyarul és svédül: 

Kedves Olvasó! 
A neves magyar újságíró, Szalontay 

Éva sokat utazott Svédországban és 
több helyen is lakott ott. Most könyvet 
írt, amelyben a Svédországról szerzett 
benyomásait foglalta össze. A szemé-
lyes benyomásokon túl  a könyv tár-
gyilagos tájékoztatást nyújt a magyar 
turista hasznára a svéd viszonyokról, a 
társadalmi intézményekről, a politiká-
ról, a családi életről, a svéd konyháról, 
a természetről, a színházról, a zenéről. 
A szerző a magyar olvasót bevezeti a 
svéd nyelv rejtelmeibe is. A könyv 
tárgyilagosan tájékoztat, amellett, 
hogy  szubjektív és humoros hangvéte-
lű is. Remélem, hogy sok magyar láto-
gatót vonz majd Svédországba és így 
erősíti a régi jó kapcsolatokat Magyar-
ország és Svédország között. Tisztelet-
tel: Bo Wickman, az Uppsalai Egye-
tem professzora 

Nemrég Szalontai Éva neve bekerült 
az ausztráliai Ki kicsoda?– lapjaira is.  
„ Az emutartás témájához Ausztráliá-
ban került közel, felismerve, hogy az 
emu, mint sokoldalú mezőgazdasági 
haszonállat, beépülhet—alternatív ága-
zatként—a sok gonddal küszködő ma-
gyar állattenyésztésbe is. Könyvei kö-
zül, a tanuljunk könnyen, gyorsan 
emut tenyészteni témájút a Vidékfej-
lesztési Minisztérium is támogatta. 
Több bel– és külföldi konferencia 
szakelőadója. Sokoldalú érdeklődése 
segítette az emutenyésztés kutatásai-
ban. 

Budapesten született 1939 június 9-
én. Huzamosabb ausztráliai tartózko-
dás után tért vissza szülőhazájába, 
majd Svédországba. Az Ausztráliai 
Magyar Kisújság tudósítója, akkredi-
tált ausztráliai újságíró. Agrártudomá-
nyi végzettségű, bölcsészdoktor, sok-
oldalú pályát futott be, elkötelezettsége 
a dél-svédországi Magyar Liget családi 
lappal szemben közismert, kitartó  és 
lelkes munkatársunk, családépítő igye-
kezetünk következetes segítője.  

Malmői svéd-magyar lány. Jelenleg 
a budapesti tévékamerák előtt szerepel 
sikerrel. Édesanyja Susi Hoffmann 
néven jól ismert zeneművész Svédor-
szágban. Vajdaságból származott ma-
gyar, aki gyermekeit magyarul is meg-
tanította. 

 

Mónika édesapja Helsinborgban 
született ősi svéd család sarja. Így 
aztán Mónika svéd is meg magyar is. 
Tökéletesen beszél magyarul, svédül 
és angolul. De a magyarok örömére 
magyarnak vallja magát. 

A zeneszeretetet édesanyjától ta-
nulta. A malmöi és a bostoni zenefő-
iskolán évekig csiszolta tudását.. 

Neve folyamatosan szerepel a 
több svédországi lapban, legutóbb a 
Sydsvenska Dagbladet és a svéd 
Metro írt róla. Magyarországon a 
Blikk és a Story dicsérte. 

Hogy miért?  
Azért mert a TV2 tehetségkutató 

versenyén „megasztár” lett. Erre a 
versenyre Magyarországon tanuló 
barátnője hívta fel a figyelmét. Meg-
nézte a műsor honlapját és jelentke-
zett a versenyre. 

- Jó kihívásnak tartottam a vetél-
kedőt—meséli Mónika—, hiszen 
hegedűn, saxofonon, zongorán, ját-
szom, együttesekben  is énekeltem. 
Így aztán, belevágtam. És nem bán-
tam meg! 

Vajdasági nagymamája, testvérei: 
Rózsi és Erika és az édesapja Mal-
mőben, az m2 képernyője (merthogy 
magyar tévéjük is van) előtt izgulják 
végig  Mónika szerepléseit. 

Családja régi barátjaként magam 
is szívből kívánom sikerét. 

Szalonta Éva 
 

Leveleznének 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tizennyolc éves budapesti gimna-
zista fiú magyar-svéd fiúval, lány-

nyal levelezne. Látogassuk meg 
egymást. 

Telefon 0036 13404719 
O 
 

Budapesti aktív, független asszo-
nyok leveleznének magyar-svéd 

aktív honfitársakkal 66 éves kor-
tól. Látogassuk egymást! 
Telefon 0036 1 3404719 

Akik mellettünk járnak 
 

Szalontai Éva 

Akik mellettünk járnak 
 

Hoffman  
Mónika 
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*    December 10-én, az oslói Magya-
rok Baráti Köre (MBK) szervezésében 
Mikulás és karácsonyi ünnepségre 
került sor. A szórakoztató műsorban 
szavalatok, hegedűszólók s különböző 
népek eredeti nyelven tolmácsolt ka-
rácsonyi énekei hangzottak el. Majd a 
gyerekek egybegyűltek a feldíszített 
karácsonyfa alatt, s ajándékot remél-
ve, kórusban hívták a Mikulást.   
*    December 11.-én különleges alka-
lomra jött össze az oslóban élő ma-
gyar protestáns gyülekezet. A Kará-
csonyi istentiszteleten Gáncs Péter, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
Déli Egyházkerületének püspöke hir-
detett igét. A gyülekezet külön örömé-
re szolgált, hogy katolikusok is eljöt-
tek erre a különös alkalomra. Az is-
tentiszteletet követő szeretetvendégsé-
gen sok-sok új információhoz jutot-
tunk a Magyarországon működő evan-
gélikus missziói rádióadásokról s az 
otthoni gyülekezetek hétköznapjairól. 
Az oslói evangélikus életről bővebben 
az alábbi címen olvashatunk: http://
www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/
archivum/2003/5/41 
*    2006. januárjában új norvég iro-
dalmi lap megszületését üdvözölhet-
tük. Címe szimbolikus, jelzés értékű: 
KUIPER (a Naprendszerben található 
kuiper-gyűrűből szabadulnak ki azok 
az üstökösök, melyek magányosan, 
látszólag céltalanul száguldoznak a 
világegyetemben). Az új lap érdekes-
sége, hogy Kovács Ferenc válogatá-
sában és előszavával négy fiatal, ma-
gyar költő mutatkozhatott be. Az ér-
zékeny, remek fordítás és a Nádas 
Péterről készült tanulmány Ingvild 
Holvik nevéhez fűződik. 

*    A január 11.-i Irodalmi Teadél-
után témája Löffler Ervin Oslóban élő 
szobrászművész munkássága volt. Az 

oslói magyar nagykövet rezidenciáján 
zajló est első részében levetítésre került 
az Ervin 80. születésnapja alkalmából 
készült 12 perces rövidfilm (Kunszenti 
Ágnes, Bogya Lujza Emese, Kunszenti-
Kovács Dávid és Kovács Ferenc alkotá-
sa). Ezt követően Kovács Ferenc kérdez-
te Löffler Ervin életpályájáról az alkotó-
társ és barát Lisztes István szobrászmű-
vészt. Az esten, baleset miatt, maga a 
főszereplő nem tudott részt venni. Ez-
úton kívánunk neki jobbulást, jó egész-
séget. 

*    Január 20.-án, a Magyar Kultúra 
Napja ünnepi rendezvénye keretében, a 
pesti Stefánia palotában Kovács Ferenc 
a "Nemzetközi kulturális kapcsolatok 
ápolásáért" a Magyar Kultúra Lovagja 
címet kapta. Az Adományozó Testület 
indoklása: „Az oslói egyetem tanára, 
médiamérnöke. Kiemelkedő írói munkás-
sága mellett képzőművész és filmes. Az 
Ághegy című skandináviai magyar iro-
dalmi és művészeti periodika főszerkesz-
tő helyettese. A Magyar Köztársaság 
Oslói Nagykövetsége mellett működő 
irodalmi kör vezetője. A Magyar Liget 
című dél-svédországi magyarok lapjá-
nak főmunkatársa. Számos skandináv író 
műveinek magyarra fordítója.” 

*    A Norvég-Magyar Egyesület janu-
ár 21.-én tartotta hagyományos újévi, 
családi estjét. A bevezető vidám prog-
ram után vacsora, majd tombola kö-
vetkezett. 
A bevételt idén is a Dévai gyermek-
alapítvány részére ajánlották fel. 
*    Mészáros Márta filmrendező mun-
kássága lesz a Magyar Filmklub oslói 
sorozatának egész éves programja. Az 
első estre 2006. január 28.-án került 
sor, ahol Mészáros Márta 1960-as 
évekbeli munkája volt a téma. 
*     Gerendás Péter adott koncertet 
február 4.-én az oslói Magyarok Baráti 
Köre (MBK) rendezésében a Magyar 
Köztársaság Nagykövetségén. A szá-
mos rangos díjjal jutalmazott énekes, 
gitáros, zeneszerző 1956-ban született 
Budapesten. Sokoldalú munkásságát 
bizonyítja, hogy saját zenekara mellett 
más együttesekkel is turnézott. A 80-
as években néhány évig Norvégiában 
az Oxygen nevű zenekarban játszott. 
CD-ket ad ki, színdarabokhoz ír zenét, 
s gyakran tart önálló koncertet. 
*     A február 8.-i Irodalmi Teadél-
után vendégei Szöllőssi Adrienne mű-
fordító és Prágai Tamás költő, a Kor-
társ szerkesztője voltak. Az oslói ma-
gyar nagykövet rezidenciáján zajló est 
első részében megnéztük a Duna TV 
Cimbora műsorsorozat keretében ké-
szült, Bulyovszky Lilla norvégiai útját 
felidéző kisfilmet. 
Ezután beszélgettünk az est vendégei-
vel, és Prágai Tamás felolvasásában 
megismerked-
hettünk leg-
újabb költe-
ményeivel. 

 

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREK 

Szerkeszti: 
 

Kovács Ferenc   
ferenc.kovacs@media.

uio.no 



A húsvét a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe, melyen Jézus 
feltámadását ünneplik. A biblia sze-
rint a zsidó ünnep, Peszach első nap-
ján tartóztatták le Jézust, amikor tanít-
ványaival a kovásztalan kenyeret 
(pászkát) ették és bort ittak hozzá.  Az 
Utolsó Vacsora című képen ezt  fes-
tette meg Leonardo da Vinci.   

Nagyon sok nyelven a Peszach szó-
ból eredeztetik a húsvétot, többek kö-
zött a norvég påske is ide tartozik. A 
másik változat,  több európai nyelv-
ben Östra, a tavasz istennőjének neve 
ragadt a húsvéthoz. Például a német 
Oster. A magyar nyelvben a Húsvét a 
böjt végét jelzi, amikor ismét vehetsz 
magadhoz húst. A fentiekből is lát-
szik, hogy hogyan keveredtek, s mi-
lyen jól megfértek egymás mellett a 
régi pogány s az egyházi ünnepnapok 
és jelképek. Ide tartozott a termékeny-
ség jele, a liliom is. Vagy a gyertya-
gyújtás, ami az ilyenkor rakott mág-
lyákra emlékeztet. Szintén egy po-
gány legenda szerint  Östra istennő-
nek volt egy színes tojást tojó madara, 
és egyszer  kedveskedni akart a gye-
rekeknek, s a madarat nyúllá változ-
tatta. Azóta tojik a nyuszi tojást. Né-
metországban az 1800-as évektől elő-
ször tésztából és cukorból, majd cso-
kiból készítettek ehető nyuszikat,  
amelyek mit is tojhatnának mást, mint 
csoki-tojásokat.  

A húsvét úgynevezett “mozgó” 
ünnep. A holdtöltétől függően, a tava-
szi  napfordulót követően, március 
22. -  április 25. közé eshet.  Például 
2000-ben április 23.-án volt, míg 
2008-ban március 23.-án esedékes. 
Korábban a közel egy hónap különb-
ség sokat jelentett  a tavaszi  zöldfélék 
megjelenésében. A Hamvazószerdától 
tartó böjt alatt nem mondhatni, hogy 
éhezik az ember, de bizonyos áldoza-
tot mégis csak kell hoznia. A böjttel 
együtt véget ér a tél is, és a természet 

megújulva tavaszi  színekbe öltözik. A 
tojás a különféle kultúrákban a termé-
kenység, az újjászületés jelképe, s mint 
ilyen, az élet hordozója. A tojás a családi 
összetartást is jelképezi. A hagyomány 
szerint a családtagoknak együtt kellett  
megenni a húsvéti tojást, hogy ha valami-
kor eltévednének, mindig eszükbe jusson, 
hogy kivel fogyasztották el a húsvéti éte-
leket, és hazataláljanak. Tehát a főtt to-
jást ne felejtsük le az ünnepi asztalról. A 
tojás az emberiség ősi tápláléka, mely 
számos kivéte-
les tulajdonsá-
ga miatt min-
den korban az 
érdeklődés kö-
zéppont jában 
állt. Talán ép-
pen ezért a to-
jásnak 1999 
őszétől október 
második pénte-
kén világnapja 
is van. 
Szokás volt 

húsvét előtt egy 
héttel egy lapos 
edénybe búzát 
ültetni, és hús-
vét pénteken 
piros tojást tenni a friss zöld szálak közé. 
Nem csak jelkép volt, hanem remekül 
díszítette is az asztalt. A hagyományos, 
vázába tett barkaágakon függő festett 
tojások mellé próbáljuk ki az alábbi asz-
taldíszt is. Eltávolítjuk a tojás belsejét és 
finoman, egynegyed részénél levágjuk a 
héját. Ebbe a kivájt tojásba könnyedén 
földet teszünk és fűmagot szórunk bele. 
Az aljára kis filcből kivágott karikát ra-
gasztunk, hogy megálljon. Amikor a fű 

kinőtt, akkor filctollal 
arcot rajzolhatunk rá, és 
a füvet hajként összegu-
mizhatjuk, levághatjuk, 
vagy éppen összeborzol-
hatjuk. Lehet a tojást kü-
lönböző módon díszíteni, 
és úgy az ünnepi asztalra 
helyezni. 

A húsvét elmaradhatat-
lan étele a főtt sonka és a 
tojás, no meg a torma. A 
sonka mellé kínálhatjuk 
az alábbi tojáskörítést. 
 

Tojássaláta 
Hat keményre főtt, tisztított tojást  a 

tojásszeletelővel egyszer hosszában, 
egyszer meg keresztben feldaraboljuk 
(így apró kockákat kapunk), majd egy 
tálba tesszük. Ehhez adunk 3-4 szál 
apróra vágott újhagymát, fél felaprított 
kaliforniai piros paprikát (aki kedveli, 
chilit is tehet bele), egy felvágott sava-
nyú uborkát (készre darálva is lehet 
kapni). Ki hogy szereti, több-kevesebb 
majonézt és tejfölt ad   hozzá. Egy 
zacskó görögsaláta fűszerkeverékkel 
(por alakban), fehér borssal, mustárral, 
egy cseppnyi porcukorral, néhány ká-
véskanál citromlével, esetleg sóval 
ízesítjük. Vigyázzunk, hogy a saláta ne 
legyen híg, előbb kevés tejfölt és ma-

jonézt tegyünk bele, mert utána még 
mindig lehet hozzáadni, de elvenni 
már nem. 
Tormás zöldsaláta 

Egy doboz (3-400 g) tisztított ma-
dárbegy salátát, egy piros felaprított 
kaliforniai paprikát összekeverünk egy 
hasábokra vágott vagy gyalult uborká-
val, néhány szál felkarikázott újhagy-
mával, és egy kis darab (80-90 g), gyu-
faszálnál is vékonyabb hasábokra  vá-
gott (gyalult) tormával. A mártáshoz 3 
evőkanál borecetet kevés cukorral, só-
val és őrölt borssal összekeverünk, 
majd apránként hozzáadunk 3 evőka-
nál olajat. Ebbe a mártásba forgatjuk a 
salátát. Retekszeletekkel díszítve a főtt 
sonka és a tojás mellé kínáljuk. 
Ne feledkezzünk meg a zöld csütörtök-
ről sem, amikor is  primőrből illik ételt 
készíteni, gyönyörködtetve és kényez-
tetve szemünket és gyomrunkat. 
Mindenkinek kellemes, élményekben 
és ízekben gazdag tavaszt kívánok.                          
 
                         Nádasdy Farkas Irén 
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Sűrű hóesés közepette baktatok 
a Bygdøy allén a Magyar Köztár-
saság Nagykövetségére tartva, ahol 
ezen a februári estén, a norvégiai 
Magyarok Baráti Körének meghí-
vására, Gerendás Péter, a hazai 
rockzenei élet egyik legtehetsége-
sebb előadóművésze, zeneszerzője 
és dalszövegírója ad koncertet. 

Dallamok, dalszövegrészletek 
járnak a fejemben, gondolatban 
sorra veszem a számomra legked-
vesebbeket: Szép Júlia, Elkésett 
karnevál, Százéves pályaudvar, 908, 
Másképp szeretnél, Most is tiszta 
vagy te még, Átölel a múlt, Keserű 
méz ... 

Sokunkat elkísértek ezek a da-
lok az elmúlt évtizedekben, – van-
nak, lesznek, fennmaradnak és 
évek múltán is jelentések sorát 
hordozzák. 

Időközben a csendes, behavazott 
úton elérem a követség épületét, 
magamban még mindig dúdolva: 
 
Lenn, az Andrássy úton konflis zörög, 
színes napernyőszirmok nyílnak, 
és az úrhölgyek arcán, a púder mögött 
van még helye a diszkrét pírnak. 
Kopott hegedű szól a sarkon, 
sír a sláger, még néha hallom. (...) 
 
Rég volt kilencszáznyolc, 
talán hétfő vagy kedd, vagy mégis vasár-
nap lehet? 
Rég volt kilencszáznyolc! 
És a történelem sajnos nem őrzi a lénye-
get. 
 

Ha ez szép, akkor minden szép, 
gondolom végül és befordulok a 
fáklyákkal megvilágított kertka-
pun. 
- Erre a beszélgetésre készülve újra 
meghallgattam azokat a mára már 
klasszikussá vált – fentebb idézett – 
Gerendás Péter-dalokat, amelyek 
engem és, gondolom, még sokunkat 
hosszú évek óta elkísérnek. Jelent a 
művész számára valamiféle vissza-
igazolást az a tény, hogy ezek a da-
lok ma is élnek, továbbélnek, hitet és 
harmóniát őrizve? 
 
- Először is nagyon köszönöm, jóleső 
ezt hallani. Ha valóban így van, és 

tényleg klasszikussá váltak, aminek  na-
gyon örülnék, az azt jelentené, hogy volt 
értelme annak, amit csináltam. De ezt 
csak egy ember mondja most nekem, aki 
velem szemben ül, és ha ennek az egy 
embernek klasszikussá váltak – mert ezt 
nem sűrűn szokták nekem mondani –, 
már akkor megérte. Ha csak egy ember-
nek jelentenek ezek a dalok valamit, hol 
örömkönnyeket, hol bánatkönnyeket elő-
csalva, kiutat mutatva egy mélypontból 
vagy örömhelyzetben tovább tudják fo-
kozni az életörömet, megérte. 
Azért csinálom, mert hiszek abban, hogy 
a minőség klasszikussá tud válni. 
 
- Egy korábbi interjúban úgy fogalma-
zott, hogy a nagy beat-pop-rock generá-
ció (Metro, Illés, Omega, LGT ) uszá-
lyában indulónak érezte magát zenei 
pályafutása kezdetén. Mi volt az az élet-
érzés, művészi ambíció, ami az együttin-
duláson túl összetartotta ezt a legendás 
nemzedéket? 
 
- Tíz évvel később születtem mint a le-
gendás nagy generáció szereplői. Ezek a 
hosszú hajú beates fiúk hozták létre a 
magyar rockzenét. A beatzene nyelve 
egyértelműen az angol volt, a „nagy öre-
gek” pedig megteremtették a rock műfa-
jának magyar nyelvű változatát. Ez első-
sorban a szövegírók – Sztevanovity Du-
sán, Bródy János, Demjén Ferenc – ér-
deme.  Az én pályámon is meghatározó 
volt az a felismerés, amikor rádöbben-
tem a szövegek fontosságára. A szöveg-
zene aránya átlendült 30-70 százalékról 
egy másik felosztásba, ami szintén 30-70 
százalék, de a szöveg javára. Ezzel csu-
pán azt szeretném érzékeltetni, hogy 
fontossá vált számomra a szöveg, míg 
korábban inkább a zene dominált. 
 
- A pályatársak közül kik inspirálták leg-
inkább a művészi munkában? 
 
- A szövegírókat emelném ki, 
Sztevanovity Dusánt és Bródy Jánost, 
akik mind a ketten írtak nekem dalszö-
vegeket. Ők a nagy generáció tagjai, 
egyikük a Metróban, másikuk az Illés 
zenekarban játszott.  
Presser Gábor a kezdetekkor nagyon 
nagy segítséget nyújtott abban, hogy az 
első lemezem egyáltalán megjelenhes-

sen. 1983-ban, pont mielőtt kijöttem 
Norvégiába, részt vettem egy angliai 
koncertturnén, ahol együtt játszottam 
az LGT-vel, Presser zenekarával. 
Kiemelném Koncz Zsuzsát és Zoránt 
is, mindkettőjüknek írtam zenét és 
nagyon sokat tanultam tőlük, például 
fegyelmet, amivel egy koncertet vé-
gig kell csinálni. 
Nem szeretném magam továbbra is a 
nagy generáció uszályában úszónak 
aposztrofálni. Fontos fordulópont 
volt számomra, amikor önálló életet 
kezdtem élni, és már nem kísértem a 
nagy generációt. Ekkor már nem 
közreműködő zenészként léptem fel 
a műsoraikban, hanem mint sztár-
vendég. 
 
- Dalaiban Budapest sokszor, sokféle 
jelentéstartalommal kap helyet. A 
908  Andrássy útja a város derűs, 
jókedvű arcát mutatja, A százéves 
pályaudvar a boldogtalan városét, 
ahonnan menni kell, „mert mindig 
ugyanúgy kezdődik el”. És ez az a 
város is, ahol – ahogy a Keserű méz 
című dalban hallhatjuk – „az utca 
kockakövén elgurul üresen egy eldo-
bott szerelem”. 
Faludy György költő, akiről ezen az 
estén már sok szó esett, szintén ennek 
az  őrőkkévaló  és esendő városnak 
mindkét oldalát képes bemutatni: „
Az Üllői úton selyemfehér a mocsok 
is. Az ember fellélegzik, amikor ha-
zaér.” 
 
- Igen, valóban, Budapestben benne 
van minden. Nagyapám szokta mon-
dani, hogy „Imádlak, te ronda Pest!”. 
Budapestben benne van a szépség, a 
romantika, benne van az Andrássy út 
illata, a fái, benne van a csodálatos 
kék Duna és benne van a belelőtt 
emberek teste. Amikor a Dunára 
gondolok, ez mind benne van az 
agyamban. 
Budapesten valóban minden megtör-
tént, a szépség és a szörnyeteg egy 
személyben megtalálható itt. 
 
- Mementó című emléklemeze 2004-
ben, a holokauszt 60. évfordulóján 
jelent meg. Tiszteletadás és főhajtás 
ez az album azon sok százezer ma-
gyar állampolgár emléke előtt, akiket 
vallásuk, származásuk miatt, ember 
és ember között különbséget téve, 
koncentrációs táborokban, munka-
szolgálat során öltek meg. Egyben 
személyes emlékezés családjának 
azokra a tagjaira is, akiket csak fakó 

Mindörökre szép 
 

Gerendás Péter oslói koncertje 
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fényképeken ismerhetett meg az új 
nemzedék. 
Mit üzen a múlt a jelennek? Mit üzen 
Gerendás Péter ezzel az albummal a 
jelennek? 
 
- Vannak bizonyos események, ame-
lyekkel a művésznek dolga van. Bi-
zonyos szálak, amelyeket el kell 
varrnia. A művészetnek az a célja, 
hogy reflektort irányítson egy meg-
határozott irányba. Nem tudtam vol-
na nyugodni addig, amíg a magam 
módján nem adok tiszteletet, más-
részt a saját reflektoromat nem irá-
nyítom rá erre a szomorú dologra. Ez 
nem a fájdalomban való sütkérezés, 
nem felelősségrevonás, nem a 
lelkiismeretfurdalás felébresztése, 
nem mártírkodás, hanem egyszerűen 
a múlttal való békés elszámolás. Ter-
mészetesen, van benne szemrehányás 
is. Van egy dal az albumon, „Ugye 
nem fordulsz el tőlem, szép hazám?”, 
ami kifejezi azt a fájdalmat, hogy ez 
megtörténhetett, nemcsak nálunk, 
hanem akár itt, Norvégiában is. 
Hogy tehették meg mindezt azok az 
emberek, akiknek a szomszédairól 
volt szó, a barátairól, akiknek a férjé-
ről, feleségéről? Hogy történhetett, 
hogy elárulták a saját honfitársaikat? 
A kormányok, államok hogy taszít-
hatták őket a biztos megsemmisülés-
be? Kevés kivételtől eltekintve, hi-
szen éppen a közeli Dániában volt 
példa arra, hogy az állam megvédte 
ettől a rettenettől az állampolgárait. 
Az én üzenetem ezzel a lemezzel „A 
hallgatás beleegyezés” felelőssége. 
A lemez nem egy bizonyos népcso-
portról, a zsidóságról szól csupán, 
hanem általános figyelmeztetést fo-
galmaz meg, mégpedig azt, hogy 
ilyen események bárhol, bármikor, 
bárkivel előfordulhatnak. Nem kell 
sokáig, csak néhány évvel ezelőttig 
visszapörgetni az idő kerekét, amikor 
is Európa szívében, a szerb-horvát 
háborúban megtörtént a népirtás. 
Vagy gondoljunk Afrikára, ahol az 
1994-ben kirobbant ruandai tömeg-
mészárlásban a hutuk kiirtották a 
tuszikat, és egy millió ember esett 
áldozatul a vérengzésnek. Az embe-
riség bármikor képes hasonló csele-
kedetre. 
Igazi optimizmusra nem lehet okunk, 
és igazából nem hiszek abban, hogy 
egy lemezzel meg tudom váltani a 
világot, hogy egy lemez meg tudná 
változtatni az emberek gondolkodá-
sát. Egyes-egyedül abban hiszek: 

meg kell próbálnunk segíteni a világon, 
és ha mindenki csak egy millimétert tol 
a humanizmus szekerén, akkor talán tu-
dunk együtt tenni valamit. 
 
- 2005-ben jelent meg Vámos Miklós 
Apák könyve című regényének zenei 
változata. A tizenkét nemzedékről és leg-
főképp azoknak elsőszülötteiről szóló, 
2000-ben megjelent családregény há-
romszáz évnyi utazás a magyar térben, 
időben, sorsban, nyelvezetben. Az író 
ezzel a regényével búcsúzik a huszadik 
századtól. A tizenkét fejezetből álló re-
gényhez tizenkét dalt tartalmaz az az 
ugyancsak Apák könyve címet viselő 
album, melynek dalszövegeit kiváló köl-
tők, szövegírók, zenéjét pedig Gerendás 
Péter jegyzi. 
Hogyan jött létre ez a kivételesnek ható 
kulturális zenei produkció? 
 
- Ez egy régi terv, ami megvalósult. A 
regény az utóbbi évek legnagyobb 
könyvélménye volt számomra. A ki-
adóm ötlete volt, hogy ebből lemezt kel-
lene készíteni. 
A albumon szereplő összes költő, illetve 
szövegíró, akit felkértem erre a feladat-
ra, azonnal igent mondott. Mindenki 
olyan hőfokon állt hozzá a közös mun-
kához, ahogy elképzeltem, és boldog 
vagyok, hogy a lemez létrejött. 
Sok patinás név szerepel a szerzői sor-
ban: Faludy György, Bródy János, 
Sztevanovity Dusán, Fábri Péter, Hor-
váth Attila, Fodor Ákos, Bereményi Gé-
za. 
 
- Vámos Miklós családregényében az 
egyik Stern utód, valamikor a századfor-
dulón, akkor már Csillag Sándor néven, 
elsőszülött gyermekének világra jövete-
léről ír a családi emlékkönyvbe, – a har-
madik Apák könyvébe. 
Az apaság lényegét így fogalmazza 
meg: „Ráemlékeztem, ugyanezt a sem-
mivel össze nem vethető lázas örömöt 
élte át valahány ősöm, mikor újonnan 
szülött gyermekét magához vehette. E 
kebel dagasztó boldogság lehet az a haj-
tóerő, mely a családi élet jármába pa-
rancsol minket, földi embereket, ezért 
érdemes küzdeni, élni.” 
Mi az apaság lényege Gerendás Péter 
számára, aki nyolc gyermek édesapja? 
 
- Az apaság nagyon nehéz dolog. A leg-
nehezebb feladat szülőnek lenni, hiszen 
következetesnek kell lenni olyan helyze-
tekben, amikor az ember nem akar kö-
vetkezetes lenni, kiabálnia kellene a gye-
rekkel, amikor nem tud kiabálni, mert 

miközben szigorúnak akar látszani, 
elneveti magát. Eszembe jut, hogy 
valószínűleg a szüleim is ugyanúgy 
nevethettek ilyen helyzetekben. 
Nagyon nehéz eljátszani a szigorú 
szülő szerepét akkor, amikor a gyere-
künk rosszat csinál és mi megrovás 
helyett legszívesebben megölelget-
nénk. Borzalmasan nehéz megtanul-
ni, mikor engedjek, és mikor húzzam 
meg a gyeplőt. 
Arra, hogy valaki jó apa legyen, csak 
törekedni lehet, a tökéletesség nem 
érhető el, hiszen ehhez napi 24 órát 
kellene a gyermekünkkel foglalkoz-
ni. 
Minél több gyereke van az ember-
nek, annál kevesebb az esélye, hogy 
elmondhassa magáról, jó apa. Nyolc 
gyermeknél nyolccal kell elosztani 
azt a kis időt, ami rendelkezésre áll. 
 
- 1984 és 1987 között Norvégiában 
zenélt az Oxygen nevű zenekarral. 
Mennyiben voltak meghatározóak  az 
itt töltött évek és a norvégiai élmé-
nyek a zenei pályáján és az alkotó-
munkában? 
 
- Életem meghatározó éveit, a férfivá 
válás időszakát éltem meg Norvégiá-
ban. 27 éves voltam, mikor idejöttem 
és 31 mikor elmentem – nálam, azt 
hiszem, ez az életszakasz kicsit ké-
sőbb érkezett el, mint általában szo-
kott. Férfivá váltam abban az érte-
lemben is, hogy megtapasztaltam a 
külföldön zenélés életformáját, az 
azzal járó kemény munkát. 
Belekóstoltam egy másfajta világba, 
a világnézetemet megváltoztatta az 
itt töltött idő, bizonyos összefüggé-
sekre itt jöttem rá, és bizonyos dol-
gokat másképp csináltam attól kezd-
ve, hogy innen hazamentem. 
Ajtók, amik zárva voltak, mert ko-
rábban magam zártam be őket, most 
kinyíltak előttem. 
Szakmailag nagyon sokat tanultam, 
hosszú órákat zenéltem, énekeltem 
végig, nagyon sokféle műfajt játszot-
tam és attól kezdve már más volt 
színpadra lépnem, megnőtt az állóké-
pességem. 
Megismerkedtem egy másik kultúrá-
val, hoztam egy kicsit a magyar kul-
túrából. Mindenféleképpen csodála-
tos időszak volt, boldog vagyok, 
hogy itt lehettem. 
 

                                                        
                       Buzinkay Katalin 
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Kedves Károly, leveledre vála-
szolva:  

Svédországban több helyen és 
többféle módon folyik a magyar 
anyanyelv oktatása gyermekek 
számára:  
nyelvi órán - iskolában, heti egy órá-
ban, a svéd iskolai tanterv alapján 
képzett tanár  
   - hétvégi iskola -  3-4 óra, magyar 
klubban, felnőtt vezeti 
   - játszóház  -  hétvégén, heti-havi 
rendszerességgel, 1-6 éves gyerekek, 
játékos-énekes-táncos-kézműves 
foglalkozások, felnőtt, szülő vezeti  
  - anyanyelvi tábor - évente egyszer, 
10 nap, 6-18 éves gyerekek és fiata-
lok, felnőttek vezetik 
  - cserkésztábor  
  Jómagam anyanyelvi órát tartok 
iskolában és hétvégi gyermekfoglal-
kozást a lundi magyar klubban.  
  Az iskolai anyanyelvtanítás:  ha egy 
járásban legalább öt gyerek kér anya-
nyelvi órát, a járás biztosítja számuk-
ra az órát (heti 40 vagy 60 perc). Van 
olyan járás is, ahol 2-3 gyerek is kap 
órát, ez a járás belügye.  
Az iskolai tanterv alapján dolgozunk; 
a járás is kidolgozhat egy helyi tan-
tervet a különböző évfolyamok szá-
mára. Az illető anyanyelvtanár is 
tervet készít (alapos, részletes tervet) 
tanítványainak.  
   Tankönyv, taneszköz. segédesz-
köz: a tanár veszi vagy maga készíti. 
A tanár módszertani továbbképzése-
ken vesz részt. Egy meghatározott 
pénzösszeg (általában 100 korona/ 
év) áll egy-egy tanuló rendelkezésé-
re, e pénzből a tanár vásárolhat nyel-
vi anyagot (könyv, film, képek) a 
tanuló illetve a tanítás számára.  
Véleményem (de inkább sejtésem) 
szerint jelenleg (2005. november) kb. 
20 anyanyelvi tanár dolgozik Svéd-
országban. Dél-Svédországban a szá-
muk 6-8.  

   A nyelvtanárok országos összejövete-
leit a SMOSZ Őrszavak anyanyelvi szer-
vezete szokta megrendezni.  
   Találkozónk 2003 decembere, tehát 
közel két éve nem volt.  
Jómagam kétszer szerveztem összejöve-
telt: 2002. novemberben, 
Kristianstadban.  Az országosan értesített 
tanárok közül eljött 3 (három). Én vol-
tam az egyik. 2003. novemberben, 
Lundban, a meghívott dél-svédországi 
tanárok közül eljött 2  (kettő).  Én voltam 
az egyik.  

    2003 májusában a győri főiskola 8 
tanárja 4- napos továbbképzés tartott 
Tångagärdén - szervező: SMOSZ, Őrsza-
vak. Ezen részt vett 3 (három) anya-
nyelvtanár és 5 egyéb gyermekfoglalko-
zást vezető felnőtt.  
A győri főiskola 2000-től évente rendez 
5 napos továbbképzést a nyugati régió 
magyartanárainak. E tanfolyamon eddig 
részt vett 3 (három) anyanyelvtanár - 
közülük ketten többször is, és 3 egyéb 
gyermekfoglalkozást vezető felnőtt 
(Svédországból).  
Érdeklődés és aktivitás tehát nincs a taní-
tók részéről. Akik dolgoznak, tanítanak, 
teszik ezt a maguk körzetében, egyedül. 
Igény, találkozókra, megbeszélésekre, 
továbbképzésre - nincs, illetve nagyon 
kicsi.  

Jövőfürkészés:  
Véleményem az, hogy a magyar anya-
nyelvtanítás folyik, de nem fejlődik.  
A jövőben egyre leépül - mind számban 
(tanulók, órák), mind minőségben. Sem 
társadalmi, sem családi igény nincs az 
anyanyelvi óra minőségi fejlesztésére. 
Tisztelet a kivételnek - járásnak illetve 
családnak.  
Milyen segítséget várok munkámhoz 
Magyarországtól?  
Egyet:  legyen minden évben továbbkép-
zés (5 napos tanfolyam) a nyugati régió 
magyartanárainak Győrben.  
Sajnos, az 5 éve folyó tanfolyamot az 
idén nem tudták megrendezni, mert a 
Főiskola nem kapott erre pénzt az Apá-
czai Alapítványtól. 2 éve kaptunk egy 
nemzetismereti tankönyvet (Haza a ma-
gasban). A könyv jó nyelvi képességű 
gimnazistákkal használható.  
Véleményem szerint magyarországi taní-
tók nem tudnak számunkra alapiskolás 

nyelvi tankönyvet szerkeszteni, mert 
nem ismerik az illető országok 
(Európa, Amerika, Ausztrália) nyelvi 
és kulturális körülményeit. Csak e 
körülmények ismeretében lehet való-
ban használható tankönyvet kidol-
gozni. Inkább bizakodnék abban az 
együttműködésben, amelynek során 
nyugati magyartanárok (Európa, 
Amerika, Ausztrália) közösen szer-
kesztenének, dolgoznának ki a szük-
séges tankönyveket. Ez, szerintem, 
megvalósítható az ötnapos győri to-
vábbképzéseken is.  
Ennyi egyelőre. Néhány napon belül 
küldöm iskolai tantervem arról, hogy 
mit teszek magyarórán a svéd iskolá-
ban.  
 Boross Katalin, magyar tanárnő 
 

1) A magyar óra, habár ugyanolyan 
tantárgynak számít, mint egy iskolai 
óra (osztályzat), nem megbecsült.  
2) A legtöbb esetben csak iskola után 
lehet órát tartani, amit több tanuló 
úgy él meg, hogy a szabadidejét ál-
dozza fel.  
3) Amennyiben az óra ütközik a ta-
nuló edzésével, akkor a gyerek az 
edzést választja.  
4) A legtöbb esetben nincs a szülő 
részéről támogatás:  
   - a diák nem jár rendszeresen órára  
   - nem készít házi feladatot  
   - késik az óráról  
5) A tanítás nem folytonos, ha a diák 
évekig/félévig nem vesz reszt az  
órákon.  
6) Egyre több olyan gyerek jelentke-
zik, aki nem beszéli a nyelvet, így 
azoknál a magyart, mint idegen nyel-
vet kell tanítani.  
 
7) Van olyan, aki, mivel otthon be-
széli a nyelvet, úgy gondolja, hogy 
az órán semmit nem kell tennie ah-
hoz, hogy a legjobb jegyet kapja.  
 

„Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról” 
 

A nyugati régióban  Svédországban jónak mondható az anyanyelvi oktatás, de az Európai Unióban jobb is  
lehet. Mert kell! Folytatjuk előző számunkban kezdett sorozatunk. Nevelők, szülők tanulságos hozzászólásait 

reméljük és várjuk. 

                                                  
Egy tanítónő 

tapasztalataiból 

 
Tömör helyzetfeltárás 
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8) Az itt született gyerekeknek kevés a 
szókincsük, ugyanolyan hibáik van-
nak, mint azoknak, akik a magyart 
most tanulják (betűtévesztés, nem ma-
gyaros mondatok szóban és írásban) 
ezért sok esetben a magyart, mint ide-
gen nyelvet kell oktatni.  
9) Van olyan, aki csak azért jár ma-
gyarórára, hogy jegyet kapjon belőle, 
de persze semmit nem akar csinálni, 
érdektelen az órán, semmibe nem lehet 
bekapcsolni, és egyáltalán érezteti, 
hogy örüljek ha jelen van;  
a másik, aki szinten a jegy miatt jár, 
kiköti, hogy a heti 40 perces órán, saj-
nos nem tud részt venni, de havonta 
egyszer(!) szívesen eljön.  
10) Voltak olyan tanítványaim, akinek 
a magyar a harmadik nyelve (a román/
cigány/svéd mellett), mégis szorgalma-
san jártak órára és tanultak minden 
alkalomra.  
11) Több olyan gyerek jár most hoz-
zám, akik korábban lemondták a ma-
gyarórát, mivel olyan, tanári képesítés 
nélküli ember tanította őket, aki egy 
mondatában keverte a svédet és a ma-
gyart. 
 
Szervezési nehézségek:  
1) a tanulók csak csoportokban tanul-
hatnak: a csoport kialakítása nem pe-
dagógiai szempontok szerint történik, 
sok esetben az iskolák részéről a gaz-
daságosság van szem előtt; így külön-
böző korú és tudásszintű gyerekek ke-
rülnek egy csoportba, ami rögtön diffe-
renciálást követel, ez azonban egy heti 
40 perces órán egy 5 fős csoportban, 
ahol mind az öt gyerek más szinten 
van, képtelenség.  
2) Ha van olyan gyerekcsoport, amely-
ben korban és tudásban kb. azonos 
szinten vannak, és különböző iskolába 
járnak, akkor van esély a közös órára, 
ekkor (ha az edzéseket sikerült kike-
rülni) a legnagyobb probléma:  
"Túl messze van az iskola ahol a ma-
gyar óra van, nem megyek" vagy a 
szülő nem tudja vinni a gyereket más 
iskolába, a saját iskola viszont nem ad 
órát egy esetleg két gyerekre (ha igen, 
akkor két gyerek esetén  
max. heti 20(!) percet).  
3) Az órarend kialakításakor nem csak 
a gyerekek iskolai órarendjét kell fi-
gyelembe venni, hanem a délutáni el-
foglaltságaikat is, ami jócskán megne-
hezíti az egyébként sem egyszerű szer-
vezési munkát. 
4) Az iskolák elvárják, hogy az anya-
nyelvi óra az iskolai órákkal azonos 
időben, aug. végén elkezdődjön, vi-

szont sok helyen az első hónapokban 
csak ideiglenes órarendek vannak, ami 
magával vonja azt, hogy a tanárnak is 
hetente újabb órarendeket kell készítet-
nie (ez 40 különböző órarendnél és 
délutáni edzési időpontoknál nem egy-
szerű), és sokszor újra egyeztetnie kell 
az iskolákkal a (tanításnak megfelelő) 
termek elfoglaltsága miatt.  
5) Igazgatókkal való egyeztetési ne-
hézségek, ami jelentősen lelassítja a 
csoportok kialakításának megkezdését 
(az egyik ad 3 főre 40 percet, a másik 
nem, ebből következik, hogy újabb 
csoportot kell kialakítani, ha van még 
gyerek).  
 
Tankönyvek  

 
1) Egyre több az olyan gyerek, aki a 
magyart idegen nyelvként tanulja, 
ezért szükség van egy ilyen, már a ki-
csiknél is használható, könyvre.  
2) olyan tankönyvcsaládra(?), amely 
kevés szókincsű alsó- és felső tagoza-
tosoknak készült és több témakört tar-
talmaz (irodalomtól földrajzig stb.).  
3) A könyvekhez jó lenne gyakorló 
munkafüzet, kiegészítő olvasmány, 
ami motiválná a tanulót az otthoni 
munkára.  
4) A korábban kiadott Haza a magas-
ban c. könyv anyagainak nyelvezete 
nem külföldön született gyerekeknek 
készült, csak azok a tanulók értik a 
szövegeit, akik 8. osztály után jöttek  
Svédországba.  
 
Összegezés:  
 
1) Az itt született gyerekek  
   - egyre kevésbé beszélnek helyesen 
(nyelvtani hibák)  
   - nagyon hiányos a szókincsük ezért 
a koruknak megfelelő szöveget nem 
lehet velük feldolgozni, s mivel nem 
értik, nincs sikerélményük  
   - nem tudnak saját szöveget megfo-
galmazni, előadni  
   - a magyar mint idegen nyelv oktatá-

sa szükséges  
2) A szülő felelőssége, hogy a gye-
rek nem beszéli a nyelvet  
   - vegyes házasság:  
    a) az apa magyar és nem foglalko-
zik a gyerekkel  
    b) az anya magyar és az apa ellen-
zi, hogy magyarul beszéljen otthon 
az anya  
   - magyar apa és anya: otthon a tár-
salgás nyelve a svéd  
 
Ebből adódó tévhitek:  
 
1) Sok szülő, aki a gyereket nem ta-
nítja meg magyarul, úgy gondolja, 
hogy az majd 7 évesen, egy esetleg 
olyan csoportban ahol minden más 
gyerek ért és beszél magyarul, heti 
40 percben megtanulja a nyelvet.  
2) A heti 40 perc bőven elegendő, 
otthoni munkára nincs szükség.  
 
Statisztika:  
 
Általános iskolás: 75%  
- 38% tanuló magyar, mint idegen 
nyelv oktatása  
- 28% hiányos szókincs  
- 17% jól beszél, de sok hibával ír  
- 17% jól beszél és viszonylag kevés 
hibával ír  
Gimnazista: 25%  
- 4% kevés szókincs, nem magyaros 
fogalmazás szóban és írásban  
- 96% jól beszél, írásbeli hibák 
 
Balázs Viktória 
tanító, informatikus 
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A MAGYAROK TÖRTÉNETE — 4 
 

Ami igaz, az igaz: a magyarok történetében a kalandozások 
kora előbb vitézkedésben és zsákmányokban volt gazdag, ké-
sőbb pedig vereségektől, megaláztatásoktól  keserű. Taksony 
fejedelem idején, az egyik seregükkel Eisenach városa mellett 
végeztek a szászok. Hét magyart azért hagytak meg, hogy fülü-
ket levágják, és elrettentő példának hazaengedjék. Erre a feldü-
hödött magyarok az Iller folyótól a Lajtáig minden élőlényt 
lekaszaboltak.  

Máskor is dúlták a németek földjét a magyarok. Egyszer 
Ausburg városát is szerették volna elfoglalni, de ott a svábok 
püspökük vezetésével ellenálltak, és még idejében érkezett I. 
Konrád császár is a felmentő sereggel. Egy megáradt folyónak 
szorították a magyarokat. Nagyrészük odaveszett, másokat fog-
ságba vettek.  

Köztük volt Lehel kapitány is. Apja az  Árpád vezérségét 
elismerő  Tas fejedelem, a Lél nevet adta neki. Nevéhez híven 
nagy lélegzetű, lelkes ember volt, aki vitézsége mellett csatába 
induláskor messze hangzóan szólaltatta meg  harci kürtjét. 

A magyarok akkoriban azt tartották magukról, hogy a ma-
gyarok Isten ostoraként végzik küldetésüket. Persze, a Magya-
rok Istenében hittek, ezért az európaiak pogányoknak tartották 
őket. Lehelt és társát Bulcsú kapitányt is akasztófára ítélték a 
győztesek, de a legenda szerint utolsó kívánságát, miszerint 
még egyszer még megszólaltathatja kürtjét, megengedték neki. 

Amikor aztán Lehel két kézre foghatta harci kürtjét, nem 
sokat tétovázott, hanem közelebb lépett a kevély császárhoz, és 
úgy homlokon vágta kürtjével, hogy az rögtön szörnyethalt.  

- Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon! - kiáltotta 
szittyamódra, mert hitte, hogy, akit halálba küld, a másvilágon 
szolgája lesz.  

Ez nagyon régen volt, de még most is vannak olyan  hitűek 
a világon, akik hasonlókat hisznek, pedig nem tartják őket po-
gányoknak. 

Persze, nemcsak a magyarok hite hibázott itt Európában, 
hanem a fegyvereik — kivéve záporozó, lóhátról is sűrűn ere-
getett nyilaikat —  sem voltak megfelelőek  a vasas ellenségek 
ellen. Ezért Géza fejedelem korában, aki nagy gondot fordított 
a hadseregének felszerelésére, szablyáik helyébe a normanoktól 
egyre több kétélű kardot vásárolt. Ekkor kerültek magyar hasz-
nálatba a szárnyas kopjafák, a lándzsák és a sarkantyúk is. 

Géza fejedelem a nemzetközi kereskedelmi utakra is erősen 
figyelt, s azokból tekintélyes hasznot húzott . Olyan vagyonos 
ember volt, aki magyaros nyíltsággal vallotta: 

- Megengedhetem magamnak, hogy két Istent is szolgáljak! 
Fiát, Vajkot királynak nevelte, mégpedig az addigi ellenség 
szokásai szerint, annak műveltségét, szokásait, vallását követ-
ve, velük barátkozva, hogy népének máig érően jövőt biztosít-
son a Duna-mentén. 

Idős korában is azon törte a fejét, hogy miként tudná meg-
őriztetni a magyarság ősi hagyományait, miközben a szükség-
nek engedve népét az európai civilizációba való beilleszkedés-
re, az idegenek befogadására neveli. Nemcsak hangos vitákat 
folytathatott, hanem tűzzel-vassal vívta belső harcát társaival, a 
honfoglaló törzsek leszármazottaival. 

A végső győzelmet fiára, Vajkra hagyta, akit 
keresztéynként Istvánnak, államalapítónak, az első és szent ki-
rálynak kijáró tisztelettel jegyez a magyarok minden időkben 
viharos történelme. 

 
Tar Károly 

 
Anyajegyek 
 
 
anyajegy és anyafej 
anyaujjon anyajel 
 
anyabú és anyabáj 
anyavilág anyatáj  
 
anyamell és anyakéz 
anyaésszel anyafélsz 
 
anyabánat anyaláz 
anyaarcon anyaránc 
 
anyakar és anyaöl 
anyameleg anyaöv 
 
anyaszem és anyatej 
anyanyelven anyaelv 
 
anyaszavas anyagond 
anyaország anyahon 
 
anyaszájon anyaszó 
anyasors  - az anya jó 
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A Stockholmban bejelentett és a 
nyilvántartásban 802421-6841 számot 
viselő skandináviai Ághegy-Liget Ba-
rá t i  Tár saság  (Ághegy -L ige t 
Vänskapsförening) a Lundban alapí-
tott, egykori Magyar Liget Társaság 
alapjaira építkezik, és az Ághegy című 
skandináviai magyar irodalmi és mű-
vészeti lapfolyam alkotóival, támoga-
tóival és barátaival együtt több mint 
kétszáz lehetséges tagot számlál. Célja, 
az intézményes támogatást többnyire 
nélkülöző két lap éltetése, terjesztésé-
nek, népszerűsítésének és anyagi tá-
mogatásának szervezése, a magyar 
irodalmi és művészeti rendezvények, 
találkozások, együttlétek rendszeresí-
tése a skandináv országokban.  

A Társaságot, megalakulásának má-
sodik évében, 2005. szeptember 5-én 
tagjai sorába fogadta a Svédországi 
Magyarok Országos Szövetsége. 

 
 

A Társaság eddigi tevékenységé-
nek összefoglalója 

 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság a 

Magyar Liget, (ISSN 1404-7780) a 
dél-svédországi magyarok családi lap-
ja fennállásának ötödik, az Ághegy 
(ISSN 1650-8483) skandináviai ma-
gyar irodalmi és művészeti lapfolyam 
negyedik évében alakult, a két lapot 
alapító Tar Károly író és szerkesztő 
kezdeményezésére. A két lap munka-
társainak segítségével (Balázs Viktó-
ria, Békássy Albert, Benzcédi Ilona, 
Boross Kálmán, Gergely Edo, Kasza 
Imre, Kovács Ferenc, Kónya Balázs, 
Lázár Ervin Járkáló, Maros Miklós, 
Molnár Gergely, Ortman Mária, 
Patachich Csilla, Szakács Ferenc Sán-
dor, Szalontai Éva, Szente Imre, Ung-
vári Tamás, Várkonyi Erika és sokan 
mások) a Magyar Ligetnek 25, 
(egyenként 18-32 oldalas, több száz 
példányban sokszorosított), az Ág-
hegynek 10 száma (1-1354 oldal, az 1-
5 szám, 1-644 oldal nyomtatásban 600 
példányban) jelent meg. Mindkét lap 
Balázs Viktóriának köszönhetően a 
világhálón is olvasható és letölthető.  

Kiadványaink intézményes anyagi 
támogatás nélkül (a SMOSZ, az oslói 
és a stockholmi magyar nagykövetsé-

gek és a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága erkölcsi támo-
gatásával) működik, ingyenes, a szer-
zők, a szerkesztő és a honlapszerkesztő 
társadalmi munkájával készül.  

Az Ághegy kötetben való megjele-
nését, három skandináv országból 56-
an támogatták kisebb-nagyobb összeg-
gel, a begyűjtött 1250 eurót a szerkesz-
tő 670 euróval kiegészítve, három ol-
csó nyomda közül a kolozsvári NIS 
Kiadó ajánlatát elfogadva jelentette 
meg, és az Ilona’s Vállalat (Rosenheim 
Ilona), Kovács Ferenc, Moritz László, 
Veress Molnár Pál tiszteletes és mun-
katársai valamint mások segítségével, 
de többnyire személyesen jutatta el az 
északi országok olvasókhoz. A kötetet 
k ü l ö n f é l e  r e n d e z v é n y e k e n 
(Kolozsváron, Budapesten, Koppenhá-
gában, Lundban, Oslóban és Stock-
holmban), szépszámú közönség előtt 
mutatták be a szerkesztő és munkatár-
sai.  

Három alkalommal, a szerkesztő 
költségére összesen 100 darab, az Ág-
hegy 1-10 számát pdf-ben tartalmazó 
CD-lemezt készítettünk és ajándékoz-
tunk a lapfolyam tartalmának ismerte-
tése és népszerűsítése céljából. 

2004 végén elkészült az Ághegy II. 
kötetének nyomtatásra alkalmas válto-
zata (6-10 szám, 644-1354 oldal). Ki-
adására eddig 37-en, összesen 10 000 
koronát fizettek Svédországból, Nor-
végiában pedig Kovács Ferenc 
szerkesztőhelyettes 5000 norvég koro-
nát gyűjtött. A Magyar Nyelv és Kul-
túra Nemzetközi Társaságának ügyve-
zető elnökének, Komlós Attilának a 
segítségével a szerkesztő több alka-
lommal támogatásért folyamodott és 
legutóbb ígéretet kapott arra, hogy a 
második kötet hamarosan nyomdába 
kerül. A Nemzeti Kulturális Miniszté-
rium nemrég 500.000 forintot ítélt meg 
az Ághegy támogatására.  

Ezért a Társaság tovább folytatja 
támogatóinak toborzását, felkészülve 
arra, hogy az Ághegy II. kötetét min-
denképpen megjelenteti 2006-ban, s a 
befolyt összegtől függően a III.- köte-
tet is mihamarabb nyomdába adja. Az 
Ághegy lapfolyam képzőművész alko-
tói eddig több mint félszáz különféle 
munkájukat adományozták erre a cél-

ra, amelyek nagy részét, két, a társaság 
által szervezett kiállításon bemutattuk, 
és jótékonysági árverésen pénzzé tet-
tük. 

A SMOSZ támogatásával – a II. kö-
tet megjelentetése céljából elkülönített 
összegen kívül - az Ághegy - Liget 
Baráti Társaság vagyona 2006 elején: 
3163 svéd korona. 

 
A Társaság tevékenységének terve 

2006-ban 
 
- Az elkészült Ághegy 11-13. (1354-

1692 oldal) számának véglegesítése, a 
világhálón való megjelentetése, vala-
mint a III. Ághegy kötet nyomdai elő-
készítése – Szerkesztő, honlapszer-
kesztő 

- A tagtoborzás folytatása, a tagok 
névsorának naprakész kiegészítése lis-
ta kiegészítése a tagok elérhetőségi 
adataival, beleértve a családtagok fel-
tüntetését is, amit a SMOSZ is igé-
nyel -  Közös feladat. 

- A SMOSZ- tagdíj átutalása. Ta-
gonként 6 korona. A legutóbbi átutalás 
232 taglétszámmal történt - Pénztáros 

- Támogatás elnyerése pályázatok 
útján. Támogatás igénylése a SMOSZ-
tól.- Elnökség, titkár, pénztáros. 

-A második kötet bemutatóinak szer-
vezése. (Ígéretet kaptunk a stockholmi 
Magyar Nagykövetségen, a Stockhol-
mi Magyar Ökumenikus Önképzőkör-
ben, a Magyar Házban, a az Idős Ma-
gyarok Klubjában Koppenhágában a 
Hamvas Béla Klubban,  és Oslóban, az 
Irodalmi Körön. Meghívtuk Pomogáts 
Bélát és Komlós Attilát a Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá-
gának elnökeit, akiknek segítségével a 
második kötet megjelenését reméljük. 
Komlós Attila, a Határon Túli Magya-
rok Hivatala nemrég kinevezett elnö-
keként is vállalta meghívásunkat. 

- Az Idős Magyarok Otthonában 
2006 tavaszán a kötet bemutatása nél-
kül sorra kerülhet egy irodalmi találko-
zóra, amelynek műsorát a meghívott 
írókon kívül Bíró János, Fábián Mi-
hály és Ungváry Tamás biztosítják.- 
Kapcsolattartás a két intézményekkel – 
Elnökség, titkár. 

- Saját rendezvény szervezése a 
stockholmi tájfutó nőkkel.  

Az Ághegy-Liget Baráti Társaság további útja 
 
Nyílt levél az Ághegy és a Magyar Liget olvasóihoz, az Ághegy -Liget Baráti Társaság jelenlegi és jövendőbeli tagjai-

hoz, valamint minden kedves érdeklődőhöz 



- Újabb gyűjtés indítása képzőmű-
vészeink körében. – Kiállítás szerve-
zése – Elnökség, képzőművészeti 
rovatfelelős, titkár 

- Honlapunk véglegesítése, a kör-
levelezés beindítása – Alelnök, hon-
lapszerkesztő 

- Kapcsolattartás a SMOSZ egye-
sületeivel, meghívások begyűjtése, 
évi találkozóink naptárának kialakí-
tása – Elnökség, titkár 

- Külföldi jelenlétünk szervezése – 
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k , 
főszerkesztőhelyettes 

- Az Ághegy logójának elkészíté-
se, jelvény, kitűző tervezése és meg-
valósítása anyagi forrásaink növelése 
érdekében – Elnök, alelnök, titkár 

- A vezetőségválasztás lebonyolí-
tása. Az aktív tagok javaslatainak 
összegezése és kezdeményezéseik 
megvalósításának segítése, számon-
kérése. – Vezetőség. 

 
A felvázolt tevékenység megfelelő 

lebonyolítására a Társaság vezetősé-
gének küszöbön álló választásakor 
kialakított bővített vezetőség vállal-
kozhat. 

 
Elnök: Ungváry Tamás 
Társelnök: Dr. Kónya Balázs 
Alelnök: Balázs Viktória 
Tiszteletbeli elnök, ügyintéző: Tar 

Károly 
Titkár: Továszi Mária 
Pénztáros: Balogh Ilona 
 
Az alapszabályzatban előírt évi 

közgyűlés, tekintettel arra, hogy a 
társaság tagjai négy skandináv or-
szágban élnek, és figyelembe véve a 
Társaság sanyarú anyagi helyzetét 
egyelőre virtuális - később választ-
mány kialakításával valóságos - le-
het. A gyökeresen demokratikus Tár-
saság vezetősége a különféle ötletek 
alapján, a felvázolt tevékenység le-
bonyolítására, szervezésére vállalko-
zókkal folyamatosan bővülhet.  

Ezért a levelezésben lebonyolítha-
tó új vezetőségválasztás első szaka-
szában a tevékenységi terv bővítését 
és a vezetést vállalók névsorának 
bővítését várjuk a tagságtól. Ehhez 
pedig elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a levélben megszólítottak, tag-
sági díjuk befizetésével erősítsék 
meg tagságukat. 

 
Egyéni tagsági díj: 80 svéd korona 
Családi tagsági díj 140 svéd koro-

na 

 
A Tagsági díjakból származó bevéte-

leket ügyintézésre, a Társaság honlapjá-
nak kialakítására és kapcsolattartásra 
kívánjuk felhasználni. 

Az Ághegy II. kötetét (az eddig befi-
zetőkön kívül) óhajtóktól tetszés szerint 
60 koronától kezdődő összeget várunk. 
A kötet önköltségi árának kiszámítása 
után a befizetők annyi kötetet kapnak, 
ahány az általuk befizetett összegből 
kitelik, a fennmaradó összeget pedig be-
számítjuk a tagsági díjukba. 

Az Ághegy III. 342 oldalas kötetére 
ugyancsak 60 koronát meghaladó össze-
get várunk támogatóinktól. 

Kérjük a megítélt összeget (egyszerre 
vagy részletekben) tagsági II. és III. 
jelöléssel a PlusGirot 404 86 10-2 
bankszámlánkra (105 71 Stockholm, tel. 
0771-480 490, fax: 08 72303 92) befi-
zetni. 

 
Vezetőségválasztás 
  
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság 

2006-ban választandó új vezetőségébe a 
következőket javasoljuk: 

Tiszteletbeli elnök: Tar Károly 
Elnökség: Balázs Viktória, Dr. 

Békássy Albert, Janáky Réka, Dr. Kó-
nya Balázs, Kovács Ferenc, Lázár Ervin 
Járkáló, Moritz László, Ungváry Tamás. 

Elnök: Ungváry Tamás 
Társelnök: Dr. Kónya Balázs 
A l e l n ö k :  B a l á z s  V i k t ó r i a 

( s v é d o r s z á g i ) ,  J a n á k y  R é k a 
( f innországi) ,  Kovács  Ferenc 
(norvégiai), Lázár Ervin Járkáló, 
(dániai), Moritz László (svédországi). 

Titkár: Továszi Mária 
Pénztáros: Balogh Ilona 
 
Feladatkörük megjelölésével, további 

jelölésüket elfogadott javasoltak nevét 
várjuk ez év február 15-ig. A vezetőség-
választásra, ugyancsak levélváltás for-
májában, a tagdíjat befizetőket, február 
15- 25 között, levélben (amennyiben le-
hetséges elektronikus levélben) kérjük 
fel. 

 
Mellékelten küldjük a II. kötet nyom-

tatási költségeihez hozzájárulásukat és a 
tagíjukat befizető eddigi támogatóink 
névsorát, valamint a Társaság alapsza-
bályzatát azzal a kéréssel, hogy a cím-
zettek, elérhetőségeik pontosításával, 
jelezzék egyetértésüket tagságukat ille-
tően, véleményeikkel, személyi és egyéb 
javaslataikkal, valamint anyagi felajánlá-
saikkal segítsék Társaságunk közhasznú, 
a magyar nyelvet és kultúrát az északi 

országokban is továbbéltető, sokol-
dalúan ápoló munkásságát. 

Üdvözlettel: 
Tar Károly mkl , az Ághegy-

Liget Baráti Társaság alapítója        
Ungvári Tamás elnök, 
Dr. Kónya Balázs, társelnök                               

Balázs Viktória, alelnök,  
(Svédország), Lázár Ervin Járkáló 
alelnök (Dánia),  Kovács Ferenc 
alelnök (Norvégia),  

Tanászi Mária, titkár 

 
Mellékletek 

 
 
 

Alapszabályzat  
 

1.§. A szervezet neve: Ághegy-
Liget Baráti Társaság 

2.§. Az Ághegy-Liget Baráti Tár-
saság demokratikus közösség, tagjai, 
anyanyelvünket hagyományaikat 
ápoló és művelődési tevékenységet 
kívánnak folytatni.  

3.§. A szervezet célja: a magyar 
nyelv és kultúra, az irodalom és kép-
zőművészeti alkotás éltetése, a ma-
gyar - svéd barátság ápolása, a skan-
dináv kultúra terjesztése, ismertetése 
a magyar nyelvterületen. 

4.§. A társaság tagjai tevékenyen 
részt vállalnak a közösség demokra-
tikusan tervezett munkájában, a köz-
gyűlés által megszavazott célkitűzé-
sek megvalósításában, anyagiakkal 
és munkával támogatják a  az egye-
sületet. A szervezet egész tevékeny-
ségét a tagság cselekvő részvételére 
építi. 

5.§. A tagok joga, hogy igényeik-
nek megfelelő kisközösségeket java-
soljanak és alakítsanak és ezek élére 
vezetőt válasszanak. A kisközössé-
gek tevékenységét a vezetőség össze-
fogja és irányítja. 

6.§. Az egyesület legfőbb határo-
zószerve a közgyűlés. Évenként leg-
alább egyszer, a három héttel előbb 
meghirdetett időpontban ülésezik, de 
a vezetőség ajánlására vagy a tagság 
egyharmadának kérésére bármikor 
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összehívható. A közgyűlés határoza-
tait egyszerű szavazattöbbséggel 
hozza.  

7. §. A közgyűlés - demokratiku-
san - évenként választ vezetőséget. A 
vezetőség: elnök, alelnök, titkár 
pénztáros és körfelelősök. Az elnö-
köt a megválasztott vezetőségből a 
közgyűlés nyílt szavazással választja. 
A vezetőség szavazattöbbséggel hoz-
za határozatait. A vezetőség köteles 
negyedévenként a közösségek veze-
tőivel együtt részletes tevékenységi 
tervet kidolgozni és annak teljesítését 
nyomon követni. 

8.§. A szervezet aláírás jogát az 
elnök és a pénztáros vagy a titkár és 
a pénztáros gyakorolja. 

9.§. A szervezet anyagi alapjait 
különféle támogatásokból, adomá-
nyokból, saját rendezvényeiből és a 
tagdíjakból biztosítja. A tagdíjat a 
közgyűlés a vezetőség javaslatára 
szavazza meg.  

10.§. A szervezet könyvvitelét a 
pénztáros végzi, a közgyűlés előtt egy 
hónappal szakavatott könyvvizsgáló 
ellenőrzi. 

 
 

Plus Girot befizetések: 
+ a befizetést megosztottam a beje-

lentett családtagra is 
++ tagsági 80 kr 
 
K  . S t r i v e l i u s  – 

63047759/04.09.09. – 50 
Miklós Margit, 04.09.23 – 100 kr 
Pap Iván,– 04.09.30 – 100 kr 
Veress Magdalena,– 04.10.05 –70 

kr, 80 kr++ 
Árverésből, 04.10.11 - 2680 kr 
Balogh Sándor,– 0410.28 -  – 100 

kr 

Gyulai Sándor, 04.11.30 -170 kr + 80 
kr ++ 

Lindqvist Judit, 04.11.30 – 170+, 80 
kr ++ 

Székelyné Oláh Livia, - Peregrinus –
05.01.18. - 70 kr, 80 kr ++ 

ARSAVG KONTO -  minus 
240 kr 

ARSAVG KONTO -05.0107 – 
minus 800 kr 

Boross Kálmán,– 05.01.19. – 60 kr +, 
80 kr++ 

Boross Katalin,– 05.01.19. – 60 kr  
Straszer Boglárka, , - 05.01.24 – 70 

kr. 80 kr ++ 
Szabó Zoltán,– 05.01.27. – 100 kr 
Moritz László, - 05.02-01. – 60 kr+, 

80 kr++ 
Moritz Livia, - 05.02-01. – 60 kr 
Orosz Gabriella, Van- 05.02.01. – 

120 kr, 80 kr++ 
Neufeld Róbert, Folkp– 05.02.00. – 

220 kr., 80 kr ++ 
Drab Karoly,– 420 kr, 80 kr++ 
Tar Károly befizetése a következő 

készpénzben fizetők nevében: 
05.03.23.-750 kr 

Ajtony László,– 70 kr+, 80 kr++ 
Ajtony Phöbe,– 70 kr+, 80 kr++ 
Bartha Stefan,,–2005.09. – 120 kr, 80 

kr++ 
Szalontai Éva, , - 125 kr+ 
Orsánszki Józsefné,– 125 kr 
Maros Miklós– 70 kr +, 80 kr++ 
Maros Ilona,– 70 kr +, 80 kr++ 
Ungvary Tamas,  – 120 kr, 80 kr++ 
Daniel Éva,– 05.04.19 – 70 kr+, 80 kr 

++ 
Daniel Jenő,– 05.04.19 – 70 kr+, 80 

kr ++ 
? Pákozdi Ferenc, , 05.04.26 – 100 kr 
Bartha László,– 170 kr +, 80 kr ++ 
Bartha Magda,– 170 kr +, 80 kr ++ 

Straszer Boglárka,. – 120 kr,   
Ágopcsa László, Dander. – 120 kr 
Mokos Ádám, -120 kr. 
Imre István, - 05.07.28 – 200 kr. - 

05.10.03 –160 kr, 80 kr ++ 
LUNDI KULTÚRFÓRUM -

05.09.05. – 420 Kr, 80 kr ++ 
Kasza Imre,– 1720 kr +80 kr ++ 
Kasza Ildikó,– 120 kr+, 80 kr++ 
Köble József,– 05.10. 04. -120 kr 
Befizettünk tagsági díjat a 

SMOSZ-nak, 05. 09. 23. – 1435,00 
kr 

A  S M O S Z  t á m o g a t á s a : 
05.11.16. – 4600 kr. –  

Végösszeg 05.11.16-án: 13.588,60 
kr  

Ebből az Ághegy - Liget Baráti 
Társaságé:  

3163 kr + tagsági díjként 
befizetve 1920 kr. Összesen: 5083 
kr 

A II. kötet nyomtatására 8080 kr 
+ 5000 norvég korona ( a Kovács 
Ferenc nyilvántartása szerinti 
névsorral)   
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Belépési nyilatkozat 
Alulírott  az alapszabályzat ismeretében az Ághegy-Liget Baráti Társaság tagjainak sorába lépek, az évi tagsági díjat a 

PlusGirot 404 86 10-2 bankszámlánkra (105 71 Stockholm, tel. 0771-480 490, fax: 08 72303 92) befizetem, 

belépésemrõl a vezetõséget e nyilatkozat megküldésével tájékoztatom. 

Név:...........................……………………………………………………………………………………….. . ……..               

Cím:…………………............................……………………… Irányítószám:.......................................... ………... 

Telefon :………………….................. fax: …........................................Email:.......................................................... 

                                                                                                             Keltezés:                                                   Aláírás    
 
 
Belépési jelentkezést telefonon és villámpostán is elfogadunk:   
 



Älvdelenben korán kelünk, a por-
fírmúzeum még zárva van, megelég-
szünk a körbejárásával. A jáspishoz 
hasonló, a tízes keménységi skálán 
7-es keménységű porfírt az 1750-es 
évek óta bányásszák. Itt csiszolták 
1844-1852 között XIV. Károly János 
király szarkofágját, amit aztán a 
stockholmi Riddarholmen templom-
ba szállítottak. 1856-ban akkora hó 
hullott, hogy a világos-vörös szarko-
fágot két nagy szánon - az egyikre a 
11 tonnás koporsót, benne pálinkás-
hordóval, a másikra az 5 tonnás fe-
delet rakták - a legközelebbi kikötőig 
szállíthatták. Két hegedűs húzta a 
(szán)talpalávalót. Minden emelkedő 
előtt és után járt egy-egy extra po-
hárka pálinka a 180 ünneplőbe öltö-
zött vontatólegénynek. Az út patak 
mellett kanyarog, fenyves és nyírfa-
erdő váltogatja egymást. Irtás, rajta 
elvétve egy-egy magányos faszál. 
Biztos protekciós fenyők. Härjedalen 
tartomány legnagyobb városában, 
Svegben tankolunk. Az alig ezer lel-
ket számláló Sveg lakosai 1918-
ban „Északról jön a fény!” felkiáltás-

svegi bolsevikok, a stockholmiak-
hoz hasonlóan, elméleti szinten 
folytatták a forradalmat. 

A kilométeróra szerint eddig 400 
kilométert tettünk meg. Svédre for-
dítva 40 milt. (Soha nem szokom 
meg azt, hogy 10 kilométerekben 
adják meg a távolságot.) A benzin-
kút WC-je tiszta, az ülőke mellett, 
kis asztalkán cserepes virág. Helyi 
újságot vásárolok, reggeli olvasniva-
lónak. Nemcsak a nappalok lesznek 
hosszabbak azáltal, hogy egyre észa-
kabbra utazunk, hanem a pornóla-
pok is szaporodnak a benzinkutak 
polcain. 

A Pokol-vízeséshez (Helvetets- 
fallet)  Svegből tíz kilométer hosszú 
földút vezet. A kavicsos parkolóban 
kiguvadt szemű, testes pár piheg a 
hirdetőtábla előtti padon. Kipalló-
zott, meredek erdei ösvény vezet a 
völgybe. A pallók után átbújunk né-
hány ledőlt fatörzsön, aztán függő-
hídról nézzük, ahogy a meredek 
sziklafalak között robogó Ämån fo-
lyó vize ragyogó fehér habbá válto-
zik alattunk.  
Az eső a Trondheimbe vezető, egy-
kor népszerű zarándokút menti 
Älvrosban ér utol. Ferdinand Böök 
Utazás Svédországban című köny-
vében (1924) azt írja, hogy „esőben 
Härjedalen tartomány szürke-fekete, 
és kékesszürke szimfónia. A kihalt-
ság nagysága, mint egy ragadozó 
madár szárnya sötét árnyékként 
pásztáz végig a tájon.”  

Hát ez minden csak nem szimfó-
nia. 
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sal úgy döntöttek, hogy gyakorlati síkra 
terelik elégedetlenségük rendezését. A 
hatóságok a helyi vadásztársaság négy 
tagját kérték fel a háborgó néptömeg 
szétoszlatására. A mártírülepekbe fúró-
dott sörétek megtették a hatásukat: a 

Utazás Lappföldön — 2 

Második nap:  
Älvdalen -Sveg  (a Pokol-vízesés) – Älvros - Östersund 



Ferdinand Böök 1924-ben járt erre, 
szerinte a régi templom megér egy 
misét, míg az új templom nyugodtan 
versenyezhet a Svédország legcsú-
nyább temploma címért. A régi temp-
lom és a hozzá tartozó komor harang-
láb a sötéten hömpölygő Ljusnan fo-
lyó partján áll. A mennyezetre festett 
naiv felhők alatt parányi oltár és dí-
szes szószék áll. 

A világos, tágas új templomot a fa-
luban találjuk meg. Valószínű, hogy 
1924 óta többször átalakították. A sza-
badon álló oltár mögötti sekrestyét 
Ádám és Éva, valamint a földet, a le-
vegőt és a vizet jelképező, aranyozott 
kovácsmunka választja el a teremtől.  

Svédország földrajzi középpontjá-
ban, Ytterhogdalban lassítunk. Innen 
már kifelé tartunk az országból. A falu 
központjában ICA élelmiszerbolt, 
előtte üllő fölé kalapácsot emelő szo-
boralak áll. (Addig üsd, amíg meleg!)  

Szürke Mercedes szagolgatja a To-
yotánk farát. Ketten ülnek benne, a 
férfi vezet. Amikor végre rászánja ma-
gát az előzésre, piros Volvoval találja 
szembe magát. Az utolsó pillanatban 
sikerül fékeznem, és a Merci egy 
szusszanással becsúszik elénk. Távo-
lodó irányjelzője sokáig villog.  

Östersundban megállunk ingyenes 
várostérképért az első benzinkútnál. 
Östersund Jämtland tartomány fővá-
rosa. 1563-tól kezdve több háború dúlt 
a svéd és a dán-norvég birodalom kö-
zött ezért, a Svédországot ékként ket-
tévágó tartományért. A harmincéves 
háború egyik time-outját kihasználva a 
svédek legyőzték a dánokat, és az ezt 
követő 1645-ös Brömsebro-i béke ér-
telmében Jämtland svéd tulajdon lett. 
A norvégok és számos jämtlandi pol-
gár ma sem felejtették el azt, hogy 
Jämtland hosszabb ideig volt norvég, 
mint svéd terület.  

Korán van még, tovább hajtunk az 
Östersunddal szembeni Frösö szigeté-
re. A sziget magaslatán álló Frösö 
templomot, a híres eskető helyet sze-
retnénk megnézni. A templom zárva 
van. Amíg Arnold a bejárat melletti 
üvegkalitkában talált zarándokpecsét-
tel körbepecsételi a benzinkútnál szer-
zett térképet, a kilátásban keresek vi-
gaszt. Előttem csillogó víztükör a 
nagysága alapján Svédország negye-
dik tava, a saját Nessivel (gy.k. Loch-
Ness szörnnyel) dicsekedő Storsjö, 
mögöttem az Oviksfjällen havasok 
magasodnak.  

Miután kinézegettük magunkat, 

körbetelefonáljuk a térképen levő 
címeket. A nyári szezonnak vége, 
minden Svéd Turista Szövetséghez 
csatolt szálló bezárt. Végül a 
Rallaren - száz évvel ezelőtt így hív-
ták a vasútépítő munkásokat - nevű 
szálló válaszol. A férfihang közölte a 
szobánk számát, és a kapukódot. A 
szobánk asztalán egy kulcs - a szo-
bánké - és egy boríték van. Reggel 
rakjunk a borítékba 340 koronát, és 
csúsztassuk be az iroda ajtaja alatt. A 
Dallas sorozat egyik hőséről, Cliff 
Barnesről elnevezett, stockholmi 
vendéglőt juttatja az eszembe, ahol a 
távozáskor egy kosárba kell rakni az 
ebéd árát.  

Vacsora után Östersund központ-
jában sétálunk. A vendéglők néptele-
nek, de a sör tűrhető. Lefekvés előtt 
o l v a s n i v a l ó t  k e r e s e k  a  „
szakirodalom” között. Niemi, Böök, 
Linné, Wassmo. Felpolcolom ma-
gam, kinyitom a  Mikael Niemi 
könyvét, a PopzeneVittulábólt, és 
várom a megváltó álmot.  

A könyv Nepálban kezdődik. Hő-
se, Matti az utolsó lépteket teszi a 
dermesztő hidegben az Annapurna 
csúcsa felé. Felér, térdre ereszkedik, 
és az eufórikus lelkesedéstől átitatva 
megcsókolja a sziklába erősített tibe-
ti imatáblát. Ajkai azonnal odafagy-
nak a vaslemezhez. Fenekét az égnek 
meresztve próbálja kiszabadítani ma-
gát, de a nyilalló fájdalom elriasztja 
a további kísérletezéstől. Odafagyott 
nyelvvel kiabálni is képtelenség. És 
ugyan ki járna arrafelé?  

Matti igazhívő muzulmán módján 
kuporogva, némán átkozza a figyel-
metlenségét a szállingózó hóesésben. 
L e g a l á b b  n e  a z  é s z a k i 
Pajalából  (Tornedal vidékéről) szár-
mazna, ahol még a kisgyerek is tudja 
azt, hogy télen nem érünk csupasz 
kézzel a kilincshez!  

A tornedali leleményesség nem 
hagyja cserben Mattit. Gyötrő 
pisilhetnékjét az övéről lecsatolt tu-
ristapoharába enyhíti, és a meleg lét 
az arcára öntve megszabadul a fagy 
béklyójából.  

Matti szabaddá pisilte magát, az 
imaszünetnek vége. Nyelve, ajkai 
sebesek. De tudja mozgatni őket. 
Végre elkezdheti az elbeszélést. 
                                             

Hegedűs Zsolt 
 
Folytatása következő számunkban 

Skandináviában számos magyar 
alkotó él – az írással foglalkozók pél-
dául, akár írószövetségi fiókot is ala-
kíthatnának –, akik közösségben az 
eddiginél hathatósabban szolgálhat-
nák a magyar művelődést. Az  Ág-
hegy című irodalmi és művészeti 
lapfolyam célja, hogy  írók, művé-
szek, zenészek, előadóművészek mű-
helyeként, egymásra hatva, egymás-
ból erőt merítve, a tőlük telhető leg-
magasabb szinten szolgálhassák a 
magyarságunkat . 

A lapfolyam megjelenési helye 
elsősorban a világháló, de 1-5. szá-
mát (1-644 oldal) egybekapcsolva, 
antológiaként, nyomtatott formában 
is megjelentettük, II. kötetünk  (6-10 
szám, 644-1354 oldal) nyomdai elő-
készítését elvégeztük, 1-10. számun- 
kat CD-lemezen is megjelentettük, 
III. kötetünket (11-13 szám, 1354-
1678 oldal) megszerkesztettük. A 
2006-os esztendőben ezért, minden 
magyarságunkat éltetni valóban aka-
ró érdeklődőtől, intézményektől, ala-
pítványtól, stb.) támogatást remé-
lünk. 
Bankszámlaszámunk: 
  
PlusGirot 404 86 10-2  
 
(105 71 Stockholm, tel. 0771-480 
490, fax: 08 72303 92). 
Szerkesztőség: Landsdomarev.1,  

222 40 LUND, Svédország 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moritz László (Stockholm)  
bemutatja az Ághegyet a Budapes-
ten, a Magyarok Házában  rendezett 
kiállításon. 
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Lovagok, lovagrendek 
Képek a különböző Lovagrendek életéből 

 

Lovagok a visegrádi lovagi játékon 

A Jeruzsálemi Szent Lázár Kato-
nai és kórházi lovagrend pecsétje 

Réges-régi lovag páncélban 

A Máltai Lovagrend jelvényei 
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                          A Magyar Kultúra Lovagja  
A Magyar Kultúra Napján, a skandináviai magyarok közül harmadiknak, lovaggá ütötték Kovács Ferencet, írót, 
képzőművészt, egyetemi tanárt, filmest, irodalomszervezőt, az Ághegy -Liget Baráti Társaság norvégiai  alel-

nökét, az Ághegy, skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam főszerkesztő-helyettesét 

A X. MAGYAR KULTÚRA NAPJA GÁLA 
Kölcsey Ferenc 183 éve, 1823-ban ezen a 

napon írta a Himnuszt 
A  budapesti Stefánia palotában a 

Falvak Kultúrájáért Alapítvány im-
már tizedik alkalommal rendezi meg 
ünnepélyes keretek közötti Lovag-

avatását. „A 
Falvak Kultúrá-
jáért Alapítvány 
elsőként 1999-
ben avatott lo-
vagokat. Az 
a l a p í t v á n y 
hosszú távú cél-

ja, hogy a Kultúra Lovagja cím tuda-
tos menedzseléssel váljék a társadal-
mi szervezetek legmagasabb elisme-
rési formájává. A cím a hazai és a 
határon túli magyar személyiségek 
mellett lehetőséget ad külföldi szemé-
lyek elismerésére, akik a magyar, 
vagy egyetemes kultúra önzetlen, 
lovagias művelésében váltak közös-
ségük példaképévé. A cím adomá-
nyozására nyílt pályázat útján a tár-
sadalmi szervezetek és önkormány-
zatok adhatnak jelölést." 

Az idei esemény skandináv vonat-
kozása, hogy az Ághegy-Liget Baráti 
Társaság, melynek alapító elnöke 
Tar Károly, maga is a Magyar Kultú-
ra Lovagja, az oslói Kovács Ferencet 
jelölte sikeresen e megtisztelő címre.  

Az  ünnepi rendezvénye a Stefánia 
Palota kertjében kezdődött. A rövid 
ünnepi beszédek mellett szavalatok, 
dalok, kórusművek színesítették az 
eseményt. Majd az idei alkalomra 
meghívott díszvendég települések 
képviselői és más szervezetek meg-
koszorúzták az Alapítvány által felál-
lított Balassi Bálint szobrát  és eléne-
kelték Vörösmarty Szózatát.  

A zsúfolásig telt bálterembe  a 
Szentkorona másolatát a történelmi 
díszőrség (avar-, honfoglalás-, 
kuruckori vitézek, I., II. világháborús 
és XXI. századi  katonák) kísérte. 
Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lo-
vagrend alapítóelnöke megnyitóbe-
szédében az év folyamán eltávozott 
lovagtársakról emlékezett,  és sorra 
vette a közelmúltban lezajlott talál-
kozókon történteket. A rendező szer-
vezetek bemutatkozása és elismeré-
sének átadása  után kezdetét vette a 

kul túrprogram. 
Kovácsvágás te-
lepülés művészeti 
csoportjai adtak 
ízelítőt egész 
éves munkájuk 
terméséből. Itt 
érdemes megállni 
egy percre, s ki-
térni arra a nagy-
szerű kezdemé-
nyezésre, ami 
lehetővé teszi, 
hogy évente más-
más magyar tele-
pülés,- egy határon túli s egy belüli - 
díszvendégként közönség elé állhat 
szűkebb pátriája felkutatott, ápolt, to-
vábbörökítendő hagyományaival. A 
klarinétzenekar két, mai szerző által írt 
művet mutatott be, majd kísérte a köz-
ség kórusát. Volt szavalat, cigánytánc, 
humoros jelenet. A szünet előtt felszó-
laltak még a megjelent külképviseletek 
küldöttei, a Minisztériumok munkatár-
sai.  

Aztán  bevonult a terembe a Lovag-
rend palástjába öltözött Adományozó 
Testület, mely az idén pályázott közel 
másfélszáz jelöltből választotta ki a 
jelenlévő aspiránsokat. Ez utóbbiak, 
miközben felolvasták érdemeiket, 
egyenként vonultak el a felsorakozott 
Testület előtt. A ceremónia folyamán 
e l s ő k é n t  N i c k  F e r e n c 
Lovagrendalapító kardrátéttel fogadta 
lovaggá a jelöltet, aki a következő lo-

vag előtt aláírásával fogadta el a tiszt-
séget. Ezután a 95 éves Búza Barna 
szobrász akasztotta a maga által készí-
tett  emlékérmet az immár teljes jogú 
lovag nyakába, akit a Testület többi 
tagja kézfogással s pár bíztató szó kö-
zepette apró ajándékokkal köszöntött. 
A  Himnusz eléneklése és a Szentkoro-
na kivonulása után az új lovagok felso-
rakoztak a főlépcsőn elkészítendő cso-
portképhez. Majd kezdetét vette a fo-
gadás, ahol a szponzorok jóvoltából 
fenséges tokaji bort, pálinkát, tepertős 
pogácsát és téliszalámis szendvicseket 
fogyaszthattak. Ez volt a nagy ismer-
kedési kavalkád ideje is. Kedves sza-
vak, névjegykártyák cseréltek gazdát, s 
nagy-nagy ígéretek a jövőbeni szoros 
kapcsolattartásra, programcserékre, 
találkozókra. Hacsak töredéke is meg-
valósul majd terveiknek, máris teljesí-
tik lovagi kötelezettségeiket. 

Nick Ferenc Lovagrendalapító kardrátéttel fogadta lovaggá  Kovács Ferencet 
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11-13.  szám    (1354—1696 oldal)  ☻  2006 

Tartalom 
Tar Károly: Felelet a nem-re 
Klein György 80 éves 
Tar Károly 70 éves 
IRODALOM 
Tar Károly: Hetvenkedő versek 
Hegedűs Zsolt: Svédcsavar – Mayer 
Hella rajzaival 
Sulyok Vince versei 
Kovács katáng Ferenc: Cím nélküli 
versek 
AKIK ELŐTTÜNK JÁRTAK 
Szente Imre: Wagner Nándor 
AKIK MELLETTÜNK JÁRNAK 
Szalontai Éva: Faludy Malmőben  
ÉSZAK HÍRNÖKEI 
Kalevala – 7-10. ének - Szente Imre 

fordításának folytatása 
Sulyok Vince versfordításaiból 
Bernhard Nordh: A hódtavi újtelepe-
sek (Nybyggarna vid Bäversjön) 
Tomas Tranströmer versei – Tar 
Károly fordításában 
PÁHOLY 
Kovács katáng Ferenc: Kortárs drá-
ma fesztivál, Oslo - 2005 
Tar Károly: Világos emlékezet - rá-
diójáték    
ZENE/SZÓ 
Elment Rózmann Ákos 
KÉPTÁR 
Ács István, Mayer Hella, Urbán Atti-
la 
KÉPFÉNY 
Bárány Tibor 
RÜGYEK 
Bartha Magda, Mokos Ádám, Varga 
Péter 
JÁRKÁLÓ 
Tar Károly: Pillantás a kompról 
Peregrinusok: Szőke László: Elöljá-
róban; Veress Zoltán: Nemzeti ala-
pon szervezett tudományos asztaltár-
saság?; Susanna Fahlström: "...az 
idegek borzongjanak..." - Weöres 
Sándor költészetéről angolul, Svéd-
országban; Daróczy Szabolcs: Itteni 
apánk - Emlékezés Juhász Imrére; 
Lukács Enikő: "Az igazság egyszerű, 
csak meg kell találni" - Beszámoló 
egy Teller Edénél tett látogatásról; 
Értékrend változás a svédországi ma-
gyarok körében?; György-Ullholm 
Kamilla: Eva M. Hamberg: 
Livsaoskaodning, religion och 
värderingar i en invandrargrupp cí-
mű könyvéről; Jankovits Irén: Gaszt-
ronómia és művészet  
KÖNYVEK 

Bartal Klári új könyve 
Kalász Márton: Ajánlás - Szente Imre: 
Találkozások című könyvéhez. 
Kasza Imre: Csak a beérés ideje a biz-
tos – emlékek, közhelyek, gondolatok 
Lépés a Gutenberg-galaxisból -Tar 
Károly 22 könyve CD-lemezen  
Margócsy Klára: „tenyered melegé-
ben / hiányoddal / alszom el” - Kovács 
katáng Ferenc új kötetéről 
Szabad szemmel – Veress Zoltán 
Szente Imre könyvéről 
Tar Károly: És – versek, játékok, töp-
rengések 
Tar Károly: Kutyatár - tényregény 
MEGJEGYZÉSEK  
Lázár Ervin Járkáló: Emlékeztető: 150 
éve halt meg a dán filozófus, teológus, 
író Sören Kierkegaard 
Panna Grigoncza Olesen: Mi fán terem 
a Klezmer?  
Anna Berthelsen: A fantasztikus 
Klezmer  
Oslói hírek 
Az Irodalmi Jelen - a világ legnagyobb 
példányszámban megjelenő irodalmi 
lapja 
Boross Kálmán: „Emlékem elől ne 
fussatok” 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság to-
vábbi útja 
A SKANDINÁVIAI MAGYAR AL-
KOTÓK NÉVSORA  
KÉPTÁR MELLÉKLET  
Az első oldalon Mayer Hella: Pác 
( akvarell). Az utolsó oldalon Kasza 
Imre: Univerzum  (vegyes technika) 
című alkotása. 
Lapszámunkat Ács István, Bartha 
Magda, Bárány Tibor,   Mayer Hella, 
Urbán Attila munkáival díszítettük. 
 

 
Az Ághegy 11-13 számát (1354– 1696 
oldal) tartalmazó harmadik  kötet ter-

vezett fedőlapja 


