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Skandináviában rengeteg a liget (lund),   
de MAGYAR LIGET csak egy van! 

m  e  l  l  é  k  l  e  t  
I-XXXXVI oldal 



      

                       Téli versek 
 
     Süvölt a szél* 
 

Süvölt a szél, fagyos ágon                           
Gubbaszkodik a madár,                               
Gubbaszkodik, álmodozik:                          
Hol a tavasz, hol a nyár?                               
 
Hová lett a zöld lomb, virág,                      
Meg a tarka pillangó?...                                
Süvölt a szél, csörög a jég,                         
S nagy pelyhekben hull a hó.  
                     
* Egy száz esztendős első osztályos 
olvasókönyvből 
 
Tar Károly 
 
Téli szél 
 
Itt a tél! Itt a tél! Itt a tél! 
Felkél sietve s beszél a szél. 
Szóra szót összehord és havat, 
Nem kímélt sem vadat, sem madarat. 
Ránk borítja a sötét eget,  
A sápadt arcú fellegeket,  
Feltépi a nagy égi dunnát, 
Fütyülve borzolja a Dunát,  
Szétszór milliónyi csillagot, 
Porcukor-puha földtakarót, 
Szánon, sítalpon dombról csúszik 
Jégpálya jegén fényben úszik 
Cikázva csapkod, korongot űz  
Hahotázva örömökbe fűz, 
Kipirosítja az arcodat 
Bámészkodókat is vacogtat, 
Bocsánatkérően meglegyint 
Ezüstös karácsonyt hoz megint 
És ha zörget is sok virgácsot 
Újesztendőt kelt és kalácsot. 
 
Téli mosoly 
 
Pecsenye pirosra pirítja 
két kezed a tél 
Párásat pöfékel párosan 
tüzelő tüdőd 
Felhőben fürdőzik fölötte 
kéken kél az ég 
Szemedben szikrázva szökkenő 
tavasz tündököl 
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 Politikamentes kérdések 
 

Megint piszkos a politika. Nézi az ember a televíziót és észre kell ven-
nie, hogy az EU válogatott leányai és legényei kirívóan másként gondol-
kodnak, mint az Unió egyszerű polgárai. Politikamentes folyóiratunk sem 
kerülheti el a kételkedést: Ezek a jól táplált hölgyek és urak ott Brüsszel-
ben vagy egész egyszerűen botcsinálta politikusok, vagy minden porciká-
jukban érdekemberek? Az egyszerű embernek érthetetlen és logikátlan 
érveket szajkóznak mostanában különösen az Európát felkészületlenül ért 
népvándorlásról. Tény, hogy ezrek igyekeznek a nyugat-európai jóléti 
államokba közel-keletről és az afrikai országokból. Miért éppen most jön-
nek? És, ha jönnek, miért gyalog? Miért nem utaznak különvonatokkal? 
Miért nem utaztatják őket, ha annyira szükség van reájuk? Talán ismeret-
len az érdekeltek előtt a munkaerő toborzás pofonegyszerű módszere? 
Miért nem egyszerűbb személyre szóló meghívót és repülőjegyet küldeni a 
menekülteknek? Ha munkaerőre van szüksége a nyugat-európai országok-
nak, miért nem toboroznak civilizált módon arab és afrikai embereket, 
netán családokat a munkáltatók? Miért nem utaztatják őket célirányosan 
oda, ahol hasznos munkát végezve alkalmazkodnak az európai élet meg-
szokott normáihoz? Miért nem utaznak a munkavállalók repülővel? Miért 
kell nekik országhatárokat megsértve lopakodniuk vágyálmaik országá-
ba?  Miért kell kötelezően befogadniuk a menekülteket az EU minden or-
szágának? Miért kell előnyben részesíteni a menekültek középkorban re-
kedt, az emberi jogokat tipró vallásosságát a keresztény vallás normáinak 
kárára? Miért kell leszedni a templomokról és a reklámokon látható 
templomokról is a kereszteket? Miért kell megengedni a betelepülők több-
nejűségét? Miért kell az európaiaknak elnézniük a bevándorló nők meg-
alázó kisebbrendűségét? Miért kell félelemben élnünk?Miért ismétlődik a 
történelem, amikor most a római birodalom rabszolgatartásra épített gaz-
dagságánál gazdagabb országok, holmi civilizált rabszolgasággal kíván-
nak egyre nagyobb haszonhoz jutni? A népvándorlásra biztató oligarchák 
miért nem költik millióikat a háborúkban szétrombolt országok újjáépíté-
sére? Miért nem telepítenek gyárakat oda, ahol ennyi a munkanélküli? 
Miért nem építenek oda kórházakat? Miért nem küldik az egyre halmozott, 
fölöslegesen tárolt élelmiszereket az éhezőknek? Miért nem építenek uta-
kat, városokat ott, ahol a primitív életmód miatt erre eddig nem volt lehe-
tőség? Miért nem segítik a világ leggazdagabb keleti országai a szom-
szédságukban elszabadult poklokban tengődőket? Miért nem támogatják 
saját fajtájukat? Miért nem teremtenek békét környezetükben?Miért nem 
tisztázzák a politikusok, hogy kik a folyamatosan élesztett háborúkban 
ludas fegyver gyártók és – szállítók? Miért nem súlyt le rájuk a nemzetkö-
zi jog, miért nem üldözi őket, akár a drogkereskedelmet, a nemzetközi 
rendőrség? Miért? Miért? Miért sűrűsödnek az egyszerű ember agyában 
az ilyen és hasonló kérdések, amelyeket megkerülve választott politikusa-
ink emberbarátságról, Európa átjáró-országként való elfogadtatásáról, 
empátiáról és az európai emberek már-már fentről irányítottan szükséges 
keveredéséről papolnak. Miért? Miért? Miért?  A kérdésre az illetékes 
nem kíván felelni. Félrebeszél, mögöttesen szól.  

Mi, akik nem kívánnak a piszkos politikába keveredni, megütközve 
látjuk, hogy az eddig békésnek tudott Skandináviában iszlámosok robban-
gatnak, nőket erőszakolnak, zsidó templomokat gyújtogatnak. Egy eszten-
deje pedig egyre több a koldulást főfoglalkozásként űző balkáni ember és 
asszony. Az eddig példamutatóan tiszta országok szemlátomást koszosod-
nak. Rend helyett rendetlenség, szabatosság, rosszarcú, a vendégillemet 
nem ismerő betolakodó. 

Nem foglalkozunk a politikusokkal, nem érdekel a politika. De a politi-
ka betolakszik hétköznapjainkba, nem tiszteli szokásainkat, vallásunkat, 
mások javára korlátozza szabadságunkat.  A demokrácia megint nem mű-
ködik. A megválasztottak megfeledkeznek megbízatásukról, a pénz az úr. 
Milliárdok diktatúrája kezdődött. Kinek minél többje van, annál nagyobb 
a hatalma. Beleszólhat és bele is sz..hat az életünkbe? 

Tar Károly 

házunk tája 



Búcsú Sólyom Jánostól 
Meghalt Sólyom János, Pesten született, 1956-ban Svédországba menekült zongoraművész.  

Amennyire az ember a svéd zenei hétköznapokat figyelni tudja: Sólyom János az új hazában meglehetősen ismert zenésszé 
lett, tévésorozata is volt. Két fontos lemezen játszik. Az egyik egy Muszorgszkij-album, A halál dalai és táncai mellett az 
Egy kiállítás képei van rajta. Az ember néha úgy érzi magát a hallgatása közben, mintha eloltották volna a villanyt a kiállító 
teremben, mintha a vaksötétben szólna egyetlen zongora. Mintha nem a képeket kellene fölidézni, csak a zongorista magá-
nyosságát, világba küldött hangjait, odaér-e, ahol az ilyesmi érdekli az értelemmel bíró lényeket. Talán odaér.  

A másik albumon Birgit Nilssont kíséri, Richard Strauss- és Sibelius-dalokat játszanak. Mindkettő BIS kiadvány. Szemé-
lyes emlékeknek nem vagyok éppen bővében. A nyolcvanas évek elején (ha jól emlékszem), Pestre jött koncertezni. Alig 
várta, hogy végre úgy írják a nevét, ahogy gyermekként megszokta, elöl a vezeték-, utána a keresztnév. Körülbelül a kör-
útig jutott a repülőtérről érkező taxi, amikor meglátta a plakátot: JÁNOS SÓLYOM. Mert az Országos Filharmónia termé-
szetesen úgy írta ki, ahogy a legérdekesebb lehetett, külföldre szakadt hazánkfia, majdnem a mennyből, eljött hozzátok. 
Úgyhogy most, vezeklésül, ha nem is ezerszer, de háromszor legyen leírva a neve helyesen: Sólyom János, Sólyom János, 
Sólyom János. 

A könyv, a betű örök idők óta a kultúrember lelki életének legközvetlenebb kifeje-
zője, és az emberi gondolatnak - különösen Gutenberg óta - legfontosabb, mert 
legnagyobb jelentőségű terjesztője. Az elektronikus könyv, az e-irodalom minden-
nél könnyebben, mert olcsón jut el milliókhoz. 

Kós Károly nyomán 
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Félezer éves  

REFORMÁCIÓ 
A reformáció vagy hitújítás a 16. szá-
zadban, Nyugat- és Közép-Európában 
a katolikus egyház megreformálására 
indult mozgalmak.. 
A 15. –16. században egyre fokozó-
dott a katolikus egyház bírálata. Lut-
her Márton először az általa megfogal-
mazott 95 tézissel hívta fel a figyelmet 
a hibákra (1517. október 31-én a ha-
gyomány szerint kiszegezte követelé-
seit és tanításait a wittenbergi vár-
templom kapujára), majd fokozatosan 
távolodott el a római vezetéstől. Ezzel 
szinte egy időben Ulrich Zwingli, 
majd Kálvin János Svájcban is elindí-
totta új, független vallási mozgalmát. 
E mozgalmak tagjait a pápasággal 
szembeni tiltakozás („protestálás”) 
miatt protestánsoknak nevezték, a 
kereszténységnek ekkor kialakuló 
nagy ága a protestantizmus. A refor-
máció egyes irányzatainak szétválása 
a különböző protestáns egyházak, 
felekezetek kialakulásához, majd 
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül 
az evangélikus egyház (más néven 
lutheránus egyház) és a református 
egyház a legismertebbek. Befolyása 
megtartása érdekében a katolikus egy-
ház az ellenreformációval válaszolt. 
A 16. század közepére a lutheri tanok 
a német lakosság közvetítésével a 
reformáció Magyarországon is elter-
jedt, ahol kezdetben főleg a városi 
polgárság bizonyult fogékonynak a 
mozgalomra. A szászok, a magyarok 
és a szlovákok egyaránt megszervez-
ték a Luther Márton tanításain alapuló 
lutheránus (evangélikus) egyházaikat. 
A Magyar Királyság három részre 
szakadása, és a nemzeti újraegyesítő 
törekvések ugyanakkor kedveztek a 
reformáció térhódításának a magyar-
ság egésze körében. Az új vallás ettől 
kezdve a katolikus Habsburgok elnyo-
mó politikájával szembeni „nemzeti 
üggyé” vált. A reformáció nagy mér-
tékben hozzájárult a magyar nyelv és 
irodalom kora újkori látványos kibon-
takozásához is. 
A Kárpát-medence lakossága között 
eleinte Luther tanai domináltak, de 
hamar ismertté váltak Zwingli és Kál-
vin nézetei is. Elsősorban a magyar 
köznemesség tért át hamar a kálvinista 
(református) hitre. Az 1560-as évek-
ben végül a német és a svájci reformá-

ció hívei a három részre szakadt or-
szág valamennyi részén két külön 
egyházzá alakultak, és a 16. század 
második felére már a magyarság 
túlnyomó része kálvinista lett. A 
szászok és a szlovákok megmaradtak 
a lutheránus vallás mellett. A magya-
rok közül csak a nyugat-dunántúli 
magyarok maradtak többségükben 
lutheránusok. 
A török hódoltság alatt álló területe-
ken a török basák nem szóltak bele a 
keresztények vallási ügyeibe, a la-
kosság szabadon választhatta meg a 
vallását. Ez a reformáció gyors tér-
hódítását eredményezte. A magyar 
kálvinista egyház éppen a török hó-
doltság alatt álló Debrecenben szüle-
tett meg, amelyet a református ma-
gyarok egyik központjaként 

„kálvinista Róma” néven is emleget-
tek. A debreceni zsinaton (1567) a 
Tiszántúl 17 egyházmegyéje ugyan-
csak a kálvinizmushoz csatlakozott. A 
török uralom alatti tolnai és baranyai 
területek a hercegszöllősi zsinaton 
(1576) döntöttek így. 
János Zsigmond erdélyi fejedelem 
szintén a reformáció hívévé vált, és a 
kálvinizmus Erdélyben egyenesen az 
államvallás rangjára emelkedett. Az 
erdélyi szászok megtartották a luthe-
ránus (evangélikus) vallást, A széke-
lyek és más magyar nemzetiségű pro-
testánsok pedig csatlakoztak a kálvini 
reformációhoz. A tordai (1563) és 
nagyenyedi (1564) zsinatokon válnak 
külön felekezetekké a szászok és ma-
gyarok, mindkét csoport saját püspö-
köt is választott magának. A magya-
rok egy kisebb része a reformáció 
radikális irányzatát képviselő új unitá-
rius egyházhoz csatlakozott. Az orto-
dox vallású erdélyi románokat pedig 
nem érte el a reformáció. Hosszas és 
kemény viták után az 1568-as tordai 
országgyűlés négy hivatalos felekeze-
tet ismert el: a kálvinista, a lutherá-
nus, a katolikus és az unitárius vallá-
sokat. Ez az esemény volt a vallássza-
badság legelső törvénybe iktatása a 
világtörténelemben! 
A magyar reformációt Dévai Bíró 
Mátyás munkássága indította el. Az 
ország három részre szakadása után a 
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reformáció kimagasló vezetői a török 
hódoltság területén Méliusz Juhász 
Péter, Erdélyben a magyarok között 
Heltai Gáspár, a szászok között Johan-
nes Honterus, a királyi Magyarország 
területén pedig Károlyi Gáspár voltak. 
 
A szerk. megj.: Kiszegezte,nem szö-
gezte ki tételei a nagy reformátort, 
nem lényeges, de érdemes megismer-
nünk ezeket a tételeket, amely eredeti-
jét senki sem látta. A reformáció ötszáz 
éves tanulságai között talán az a leg-
fontosabb, hogy a reformáció folya-
mat. Megújulásra életünk minden terü-
letén szükség volt és, ha nem áll meg 
az idő és világunk, akkor így lesz ez a 
jövőben is. 

Íme a 
 95 TÉTEL 

Írta és közzétette LUTHER MÁRTON 
(1483-1546) német reformátor 1517. 
október 31-én Wittenbergben,  
1. Mikor Urunk és Mesterünk azt 
mondta: "Térjetek meg!" - azt akarta, 
hogy a hívek egész élete bűnbánatra 
térés legyen (Mt 4,17). 
2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a 
bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz 
a bűnvallásra és a jóvátételre, ami a 
papok közreműködésével történik. 
3. De nem is vonatkoztathatjuk kizáró-
lag csak a belső bűnbánatra, mert a 
szív töredelme mit sem ér, ha nem 
hozza magával külsőleg a bűnös mi-
voltunk elleni sokoldalú halálos küz-
delmet. 
4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát min-
daddig tart, míg az ember gyűlöli vét-
kes önmagát (ez az igazi belső bűnbá-
nat), vagyis a mennyek országába való 
bemenetelig. 
5. A pápa nem akar senkit mentesíteni 
és nem is mentesít a jóvá tevő bűnhő-
déstől, hanem csak attól, amit saját 
illetékességében vagy az egyházi jog-
szabályok szerint maga rótt ki. 
6. A pápa nem bocsáthat meg másként 
egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy 
azt Istentől megbocsátottnak jelenti ki 
és fogadja el. Viszont kétség kívül 
megbocsáthatja az ő számára fenntar-
tott eseteket: ezek semmibevétele ese-
tén a vétkesség kétség kívül megma-
rad. 
7. Isten senkinek nem bocsátja meg 
vétkét anélkül, hogy egyszersmind alá 
ne vetné a megalázkodót mindenben a 
helyette eljáró papnak. 
8. A bűnbánati egyházjogszabályok 
csak az élőkre érvényesek, és azok 
szerint haldoklókra semmit sem szabad 
kiróni. 
9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szent-
lélek a pápa által, mikor (a pápa) a 

rendelkezéseiben mindig kivétellé 
teszi a halál óráját és a szükséghely-
zetet. 
10. Képzetlenül és hibásan járnak el 
azok a papok, akik a haldoklóktól 
egyházjogszabály szerinti bűnbánati 
teljesítményt követelnek a purgatóri-
umban. 
11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a 
konkolyt, hogy az egyházjog szerinti 
jóvá tevő bűnhődést át lehet változat-
ni purgatóriumbeli bűnhődésre, ak-
kor hintették el, mikor a püspökök 
aludtak. 
12. Régente az egyház által meghatá-
rozott büntetéseket nem a feloldozás 
után, hanem a feloldozást megelőző-
en szabták ki, hogy ezzel próbára 
tegyék a töredelem őszinte voltát. 
13. A haldoklók halálukért minden-
nel megfizetnek, és az egyházjogi 
szabályok számára már halottak, 
joggal illeti meg őket az azoktól való 
feloldás. 
14. A haldoklóban lelki épségének és 
szeretetének tökéletlensége szükség-
képpen nagy félelmet támaszt, annál 
nagyobbat, minél tökéletlenebb volt. 
15. Ez a félelem és borzadás magá-
ban is elég (hogy mást ne mondjak) a 
purgatóriumi szenvedést előidézni, 
mivel a reménytelenség borzalmával 
határos. 
16. Láthatjuk, hogy a pokol, a purga-
tórium és menny úgy különbözik 
egymástól, mint reményvesztés, a 
kétséggel küzdés és a biztonság. 
17. Látható, hogy a lelkeknek a pur-
gatóriumban arra van szükségük, 
hogy mind félelmük fogyjon, mind 
szeretetük szaporodjék. 
18. Nem látszik bizonyítottnak sem 
érvekkel sem szentírási helyekkel, 
hogy (a purgatóriumban lévő lelkek) 
kívül lennének a szeretetet kiérdemlő 
vagy azt fokozó állapoton (Isten ir-
galmán). 
19. De az sem látszik bizonyítottnak, 
hogy legalábbis mindnyájan biztosak 
és biztonságban vannak boldogságra 
jutásuk felől, jóllehet mi ebben telje-
sen bizonyosak vagyunk. 
20. Tehát a pápa a minden bűnhődés 
teljes elengedésén nem egyszerűen 
minden bűnhődés elengedését érti, 
hanem csak az általa kiróttét. 
21. Tehát tévednek azok a búcsúhir-
detők, akik azt mondják, hogy a pápa 
bűnhődés elengedése ez embert min-
den bűnhődéstől feloldja és meg-
menti. 
22. Éppenséggel semmit nem enged 
el a purgatóriumban levő lelkeknek, 
amit ebben az életben kellett volna 
az egyházi jogszabályok szerint tel-
jesíteniük. 
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23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja 
minden bűnhődése valamilyen elenge-
dését, akkor biztos, hogy ezt csak a 
legtökéletesebbek kaphatják meg, 
tehát igen kevesen. 
24. Természetesen az emberek legna-
gyobb részét becsapják, amikor nagy 
hanggal, minden megkülönböztetés 
nélkül ígérik meg nekik a bűnhődés 
feloldását. 
25. Amilyen hatalma van a pápának a 
purgatórium felett, ugyanolyan hatal-
ma van bármely püspöknek vagy lel-
késznek a maga püspökségében, illet-
ve gyülekezetében. 
26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a 
(purgatóriumban lévő) lelkeknek nem 
a kulcsok hatalmával ad elengedést, 
(amivel (ott) nem rendelkezik), hanem 
közbenjáró könyörgés által. 
27. Emberi balgaságot hirdetnek, ami-
kor azt mondják, hogy mihelyt a ládá-
ba dobott pénz megcsörren, a lélek 
azonnal a mennybe száll. 
28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládá-
ban megcsörrenő pénz által nagyra 
nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. 
Az egyház közbenjáró szolgálatának 
eredményessége azonban egyedül 
Isten jó tetszésétől függ. 
29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden 
purgatóriumban lévő lélek arra, hogy 
őt onnan kiváltsák? A legenda szerint 
sem Szeverinusz, sem Paszkálisz 
(pápák) nem igényelték ezt. 
30. Senki sem biztos a maga töredel-
mének valódisága felöl, még kevésbé 
a következmény: a teljes elengedés 
felől. 
31. Amilyen ritka az igazán bűnbánó 
ember, épp olyan ritka az igazán elen-
gedést nyerő, vagyis nagyon ritka. 
32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal 
együtt, akik a búcsúcédulákkal bizton-
ságban hiszik magukat az üdvösségük 
dolgában. 
33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, 
akik azt mondják, hogy a pápának 
azok az elengedései (azaz búcsúi) 
Istennek ama fölbecsülhetetlen aján-
dék, amely által rendbe jön az ember 
dolga Istennel. 
 
34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyel-
me csak a bűnbánat szentségével (és) 
ember által kiszabott jóvá tevő bűnhő-
désre vonatkozik. 
35. Nem keresztyénséget prédikálnak, 
akik azt tanítják, hogy aki lelkeket 
akar kiváltani vagy gyónási kiváltsá-
got vásárolni, annak nincs szüksége 
töredelemre. 
36. Minden igazán szívén talált ke-
resztyén részesül a bűnhődésnek és a 
vétkességnek teljes elengedésében 
búcsúcédula nélkül is. 



37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az ré-
szese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, s 
ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is. 
38. A (bűnhődés) pápai elengedését és a (kegyelemben) 
részesítést mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, 
mert az (mint mondtam) az isteni elengedés kinyilvánítása. 
39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre 
megtapasztalnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz 
töredelmet. 
40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, vi-
szont a búcsú bősége elkényelmesít és a bűnhődést gyűlö-
letessé teszi, legalábbis esetenként. 
41. Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút prédikál-
ni, nehogy a nép félreértse és elébe helyezze azt a szeretet 
jócselekedeteinek. 
42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véle-
ménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem 
állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel. 
43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot 
tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, 
mint hogyha búcsút vásárol. 
44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és 
javul az ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűn-
hődéstől mentesebb. 
45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a 
rászorulót és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa 
elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását. 
46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy - hacsak nem 
dúskálnak a fölöslegben - mindazt, ami az élet fönntartásá-
hoz szükséges, tartsák kötelességüknek házuk népe javára 
fordítani és semmiképp se pazarolják búcsúkra. 
47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásár-
lás nem parancsolat, hanem szabad döntés dolga. 
48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a bú-
csúban való részesítéssel inkább az őérte való áhítatos 
imádkozást akarja elérni sem mint a készpénzt, mert az 
előbbire nagyobb szüksége van. 
49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi 
akkor hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat. Vi-
szont nagyon ártalmasak, ha általuk elvész az istenfélel-
münk. 
50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa 
tudna a búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy in-
kább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy 
juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel. 
51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha 
szükséges volna, kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter 
bazilikájának eladása árán is saját pénzéből segíteni azo-
kat, akiknek legtöbbjétől némely búcsúhirdetők kicsalják a 
pénzüket. 
52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösség-
ben, még ha a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a saját lel-
kével kezeskednék is érte. 
53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirde-
tése miatt Isten igéjét más templomokban teljesen elnémít-
ják. 
54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikáci-
óban ugyanannyi vagy több időt szentelünk a búcsúnak, 
mint Isten igéje hirdetésének. 
55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a csekély 
értékű búcsút egy haranggal, egy díszfelvonulással és egy 
szertartással ünneplik, akkor az evangéliumot, ami a legna-
gyobb dolog, száz haranggal, száz díszfelvonulással, száz 
szertartással kell hirdetni. 
56. Az egyház kincse, amelyből a pápa a búcsú nincs elég-

gé megnevezve, és Krisztus nép is ismeri azt. 
57. Nyilvánvaló, hogy itt nem mulandó javakról van szó, 
mert azokat sok egyházi szónok nem egykönnyen osztogatja, 
hanem inkább gyűjti. 
58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, hi-
szen azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is, mun-
kálják a belső ember számára a kegyelmet, a külső ember 
számára pedig a keresztet, a halált és a poklot. 
59. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a 
szegények, de ő korának szokásos kifejezésével élt. 
60. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse: az 
egyház kulcsai (melyeket Krisztus érdeméért kapott). 
61. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a 
(meghatározott) esetekre (vonatkozóan) elegendő a pápának 
a saját hatalma. 
62. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és ke-
gyelmének szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán 
igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. 
63. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká 
tesz.  
64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból 
elsőkké tesz. 
65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az 
anyagi javak embereit halászták. 
66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az embe-
rek anyagi javait halásszák. 
67. A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a 
legnagyobb áldás, - valóban az, de a kereset szempontjából. 
68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a 
kereszt jóságához mérten a legeslegkisebb dolog. 
69. A püspökök és a lelkipásztorok (jogilag) kötelesek az 
apostoli búcsú hirdetőit teljes tisztelettel fogadni, 
70. arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa meg-
bízása helyett. 
71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és 
gyalázatot érdemel, 
72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdető szavainak 
önkénye és önfejűsége ellen. 
73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a 
búcsú ügyben bármi módon csalást követnek el, 
74. de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik 
a búcsúk ürügyén a szent szeretet és a való igazság kijátszá-
sán mesterkednek. 
75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy 
feloldozhatják az embert, még ha valaki képtelenséget 
mondva - az Istenszülő (Máriát) erőszakolta volna is meg. 
76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkes-
ség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem ve-
hetik el. 
77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna 
nagyobb kegyelmet, ha ő volna most a pápa - káromlás 
Szent Péter és a pápa ellen. 
78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pá-
pának is nagyobb erői vannak, tudniillik az evangélium, a 
gyógyítások kegyelmi ajándékai stb. 1Korinthus 12,9-10. 
szerint. 
79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel el-
látva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével. 
80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teoló-
gusok, akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a népnek. 
81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredmé-
nyezi, hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa tekinté-
lyét megvédeni a rágalmaktól, vagy éppen az egyszerű hívek 
fortélyos kérdéseitől. 
82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szent-
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séges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami 
minden indíték közt a legigazságosabb - ha számtalan lel-
ket kivált a (Szent Péter) bazilika építésére adott szennyes 
pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre? 
83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és 
évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, 
vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett ado-
mányokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsú-
cédula révén feleslegessé és jogtalanná vált? 
84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápá-
nak az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz 
ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető lelket, 
viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen 
szeretetből, saját rászorultsága miatt? 
85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírá-
sok ténylegesen és mint régóta nem alkalmazottak, maguk-
ban érvénytelenek és halottak. Miért történik a tőlük való 
mentesítés pénzzel, búcsúk engedélyezésével, mintha érvé-
nyesek és hatályosak volnának? 
86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa - akinek vagyona 
ma felülmúlja a dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is - 
Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga 
pénzéből, mint szegény híveiéből? 
87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, 
akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elenge-
désre és (kegyelemben) részesítésre? 
88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egy háznak, 
mint abból, ha a pápa - amit most csak egyszer tesz meg - 
naponta százszor osztana elengedést és (kegyelemben) 
részesítést a hívek bármelyikének? 
89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által kere-
si, mint a pénz által, miért szünteti meg a már régebben 
engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, mikor azok 
ugyanolyan hatásosak? 
90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hata-
lommal elnyomjuk és nem értelmes megválaszolással old-
juk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt ne-
vetségessé, a keresztyéneket pedig szerencsétlenné tesz-
szük. 
91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatá-
nak megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni minde-
zekre (a kérdésekre), sőt fel sem merülnének. 
92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: "Béke, béke." - de nincs béke! (Ezékiel 
13,10.16). 
93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mond-
ják Krisztus népének: "Kereszt, kereszt!" - de nincs ke-
reszt! 
94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisz-
tust, bűnhődésen, halálon és poklon át is követni igyekez-
zenek, 
95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson 
át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe 

(ApCsel 17,22). 
 

 

Svédasztal 
 

Vigyázat, szubjektív blog!  
 
2008 óta élek Svédországban, eddig leginkább Malmöben. A 
mindennapokban átélt/hallott/olvasott dolgok mint mozaik-
darabok segítenek a svéd lélek és kultúra megértésében. 
Időnként furcsa ill. vicces ugyanazt a dolgot kívülről és be-
lülről is látni. Érdekel a többi skandináv ország kultúrája és 
nyelve is. Alapvetően pozitívan látom a világot és javíthatat-
lan optimista vagyok :-)  
Örülök minden visszajelzésnek, pl. a kommentek között. 
A főiskolai könyvtárban találtam egy egész jó kis könyvet, 
ami a Svédországban élő külföldieknek íródott ismeretter-
jesztési céllal, angolul (Sweden in English).  
Íme néhány érdekes földrajzi adat belőle - azaz tudtad-e, 
hogy 
 
...a svéd erdők kb. akkora területet borítanak, mint Anglia, 
Skócia és Wales területe együttesen? 
...Svédországnak kb. 7600 km hosszú tengerpartja van? 
...a lakosság 80%-a az ország déli felén él? 
...a hegyei ellenére Svédország az egyik leglaposabb ország? 
Európában csak Hollandia, Anglia és Dánia előzi meg ebben 
...az ország területének 1/7-e az északi sarkkörön túl terül el? 
...a Mälaren tavon kb. 1100 sziget található? 
...a stockholmi szigetvilág a világon a legnagyobbak között 
van? 
...Svédországnak csak Norvégiával és Finnországgal van 
közös határa (Dániától az Öresund-szoros - vagyis a tenger - 
választja el) 
...Svédország az 5. legnagyobb területű európai ország - 
Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Spanyolország után 
- 449.964 négyzetkilométerrel 
Néhány egyéb érdekesség: 
- az ország neve (Sverige) "svéd királyság"-ot jelent 
- a "három korona" az ország heraldikai jelképe (kb. 1330 
óta használják), de ugyancsak "Tre Kronor" a férfi 
hokicsapat neve is 
- az összes orosz cár viking származású volt 
- 1965-ig baloldali közlekedés volt érvényben a közutakon 
(összehasonlításképpen: Magyarország a 30-as évek végén 
váltott irányt) 
- a világ legadakozóbb országa, ami a fejlődő országokat 
illeti: ez az egyetlen ország ahol az adományok összege 
meghaladja a GDP 1%-át 
- a világon a legmagasabb áfakulcs (25%) Svédországban, 
Dániában és Magyarországon(!) van 
- az európai országok között Svédországban jegyzik be éven-
te a legtöbb találmányt: 271 szabadalom esik egymillió la-
kosra 
- ugyancsak itt van az egy főre eső legtöbb atomerőmű: 10 
atomreaktor/9 millió lakos 
- a 25-64 év közötti nők 40%-a és az ugyanilyen korú férfiak 
32%-a vesz részt valamilyen oktatásban/tréningen (míg az 
EU-s átlag: nők - 10%, férfiak - 9%.) 
 

http://svedasztal.blogspot.se 
Malmö, Sweden 



A Lundi Magyar Kultúrfórum fennállásának 60. 
évét 2017. december 9-én nem kis előkészület után 
méltón megünnepelték. A klub fennmaradásáért, 
működéséért minden egyes évben sok nehézséget 
kellett legyőzniük a közreműködőknek, különösen a 
vezetőknek. A Svédországban működő szervezetek 
elnökei és vezetőségi tagjai mindannyian önkénte-
sen végzik gyakran áldozatos, lemondással járó 
munkájukat. 
A vendégek között találkozhattunk még néhány ala-
pító taggal, évek óta lelkes segítőkkel és frissen tag-
gá vált kisgyermekes anyukával is. Az est fényét 
emelte részvételével és ünnepi köszöntőjével Mül-
ler Adrienn, Magyarország svédországi nagykövete 
és Bihari Szabolcs a Svédországi Magyarok Orszá-
gos Szövetségének (SMOSZ) elnöke is. Természe-
tesen Mészáros Márta, az egyesület jelenlegi elnöke 
is köszöntötte a résztvevőket. Mi sem mutatja job-
ban a Svédországban működő szervezetek szoros 
kapcsolatát, mint az, hogy a Malmőben működő két 
klub elnökasszonyai egy-egy csokor virággal kö-
szöntötték a szülinapos szomszédot. 60 év egy em-
ber életében is rengeteg változást rejt. Mindez egy 
szervezet életében megsokszorozódik. 

Hatvan esztendős a Lundi Magyar 
Kulturfórum 

Itt nem egy-egy ember életéről van szó, hanem a 
60 év alatt több száz emberéről. A vezetőség és a 
tagok szeme láttára cseperednek fel gyerkőcök, 
válnak felnőtté. A jelenlegi és korábbi vezetőség 
áldozatos munkáját a SMOSZ díszoklevéllel ju-
talmazta. 
Mészáros Márta, Valcz Judit, Aluuan Gabriella 
és Erdei Borbála jelenlegi vezetőségi tagok büsz-
kék lehetnek önfeláldozó munkájuk eredményé-
re, egy aktív, fiatalos, sok embert megmozgató 
egyesületre. 
Az asztaloknál helyet foglaló embereknek az éle-
tében jelenős szerepet tölt be az egyesület. Min-
denki más és más miatt érzi azt, hogy tagja, ré-
szese szeretne lenni ennek a csapatnak. Nem vé-
letlenül használtam a csapat szót. A tagok a moz-
gatórugói az egyesületnek, mindenki szabadon 
jöhet az ötletével és a megvalósításhoz megkapja 
a kellő segítséget a vezetőség tagjaitól. Jól mű-
ködő kapcsolat ez. Állandó változásra nyitott, 
élő kötelék van a vezetőség és a tagok között. 
Ahogy honlapjukon is írják, legnagyobb értékük-

Köszöntőt mondtak: A SMOSZ elnöke, A Magyar Köztársaság stockholmi nagykövete és a LKF elnöke 

 
Az előadás szereplői 
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nek magát a közösséget tartják! 
A meghívóban az állt, hogy egy vacsorával 
egybekötött rendhagyó színházi előadással fog-
ják megünnepelni az egyesületet. A színházi 
produkció egy felejthetetlen jelenetekből össze-
állított előadást jelentett, mely a Kultúrfórum 
60 évéből szemezgetett. A FeR Produkció szí-
nészei könnyeket csaltak a legtöbb résztvevő 
szemébe. Hol a vicces jelenetek, hol pedig 
megható vagy éppen fájdalmas emlékek hív-
ták elő azt a könnycseppet. Fejes Rita, Berki 
Adrienn, Bodor Géza és Szecsődi M. László 
által megelevenedtek az első lundi fecskék nap-
jai, a nyelvórák vicces jelenetei, a honvágy tár-
gya és a rendezvényszervezés nehézsége is. 
A vacsorával kezdődött a születésnapi buli kö-
tetlen része, mely hajnalig tartott, és akkor is a 
tánctól fáradt lábak vetettek véget neki. A tánc-
parketten együtt ropta fiatal és idősebb, a lé-
nyeg az volt, hogy együtt legyünk. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy csatlakoztam a 
szervezéshez, végig éreztem, hogy a vezető-
ség és a tagok szíve együtt dobog. Mindez 
azért, hogy életben tartsák a Lund és környékén 

élő magyarokban a magyarságot, 
az összetartozást és a magyar 
kultúra utáni vágyat! Gratulálok 
a Lundi Magyar Kultúrfórumnak 
az évfordulóhoz, és legalább még 
ennyi sikeres évet kívánok neki! 

  Kovács Nóra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  
Lundi  
Magyar 
Kultúrfórum  
vezetősége 

Képek az előadásból 



  
 
 
 
 
Dr. Torma Zsófia  
1882-ben, egy frankfurti 
régészlapban megjelent  
fényképe 
 

Nagy izgalommal várjuk Anders Kaliff uppsalai 
régészprofesszor új könyvének a megjelenését: 
Zsofia Torma och civilisationens vagga 
 - Transsylvaniens kvinnliga arkeologipionjär 
och hennes upptäckter 
E cikk címének a kiválasztására a professzor úr 
könyve inspirált. Ez a könyv azért is fontos, mert 
kárpotólja annak a korábban írt, Genusforskning 
inom arkeologin (A nemek kutatása a régészetben, 
kiadási évek: 2001/2005) könyv hiányosságát, 
amelyet Elisabeth Arwill-Nordbladh, emeritus 
régészprofesszornő írt az első régésznőkről. 
Sajnos, kimaradt Dr. Torma Zsófia, az első 
magyar régésznő ebből a könyvből! Megismerve 
Zsófia munkásságát és életpályáját nehezen érthe-
tő e mellőzés. Talán, a Magyar Tudományos Aka-
démia nem tett elég erőfeszítést arra, hogy nem-
zetközileg is népszerűsítse az első magyar régész-
nőt.  
A könyv különös értékét az adja, hogy egy skandi-
náv tudós szemén keresztül ismerhetjük meg az 
első magyar régésznő nagyságát. Anders Kaliff, 
ahol lehet párhuzamokat von a svéd és a magyar 
régészeti kutatási eredmények között. 
A könyvet olvasva megismerhetjük Erdélynek a 
történetét. Betekinthetünk Zsófia világába és kör-
nyezetébe. Megismerhetjük a Torma család tehet-
séges tagjait (apa, fia, lánya). Az 1800-as évek 
végén a tudósnőknek nem volt könnyű dolguk. Ez 
kiderül Zsófia rövid életrajzából is. 
Zsófiának meg kellett küzdenie a nemek közötti 
különböző feladatkörök gátjaival. Abban az idő-
ben nem volt természetes az, hogy egy báró kis-
asszony régészkedik. Elkötelezettsége a régészet 
iránt olyan mély volt, hogy a család ősi fészke is a 
kutatáshoz szükséges pénzforrások előteremtésé-
nek az áldozatává vált. 

Zsófiát, szerénysége és adakozó természete miatt 
sokan szerették és tisztelték. Abban az időben 
még nem körvonalazódtak a különböző tudomá-
nyok konkrét tartalma. Zsófia itt is megelőzte a 
korát, mert a nézetei megerősítésére különböző 
tudományokat hívott segítségül. A néprajz tudo-
mánytól kezdve a geológián keresztül, a néphit, a 
történelem és a nemzetközi régészet mind-mind 
segítették a cserépedényein található írásjelek va-
lamint a szobrocskái mondanivalójának a megfej-
tését.  
Megállapíthatjuk, hogy Zsófiának sok mindenben 
igaza volt. Hasonlóságot állapított meg a Kárpát 
medence és a Mezopotámiai kultúra között.  
2009-ben New-Yorki román, moldáv és bolgár 
régészek egy grandiózus kiállítást szerveztek 
amerikai segítséggel. Ott bemutattak olyan őskori 
leleteket, amelyek kutatásával először Európában 
Torma Zsófia foglalkozott. Ezen a bemutatón is 
felmerült a kapcsolat a Kárpát medencei és tágabb 
környezete, valamint a mezopotámiai ősi kultúrák 
közötti, de az is, hogy a Kárpát medencében talált 
leletek régebbiek a mezopotámiainál, de még az 
egyiptomi leleteknél is.  
A végső következtetés az volt, hogy e területet 
tekinthetjük Európa írásbelisége bölcsőjének. Ez-
zel az írásbeli jelekkel először Dr. Torma Zsófia 
foglalkozott: 

Torma Zsófia  
kapcsolata a civilizáció bölcsőjével 
 
      Erdély első régésznőjének úttörő munkája és felfedezései 
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Zsófia tordosi leleteiből 

 
Ízelítőleg talán annyit Anders Kaliff könyvéről, 
hogy nagyszerűen mutatja be Erdély ősi 
kultúrájának a gazdagságát és történelmének a 
változatosságát. Sok ottani régészeti dologról ad 
alapos felvilágosítást. Tudomást szerezhetünk 
például a tatárlakai leletek érdekességéről.  
Sok mindent nem szeretnék elárulni a könyv tartal-
mából. Arra buzdítanám a kedves olvasni vágyó-
kat, akiket Erdély régészeti leletei, valamint az el-
ső magyar régésznő zseniális meglátásai és nagy-
sága érdekel, hogy olvassák el Anders Kaliff pub-
likálásra váró könyvét svéd nyelven vagy az álta-
lunk fordításra és kinyomtatásra váró magyar nyel-
vű változatát. 
Anders Kaliff foglalkozik a székely-magyar rovás-
jelekkel is. Ezek a jelek azért érdeklik kiemelten a 
professzort, mert azok a skandináv kultúrában is 
megtalálhatóak. 
 

 
Zsófia tordosi leleteiből 

 
Zsófia több dologra hívta fel a régésztársai fi-
gyelmét. Ismerve a székely-magyar rovásírás 
jeleit, kiállt azon nézetei mellett, hogy a cserép-
edényein a jelek nem díszítési motivumok, ha-
nem írásjelek, a leletek pedig különböző cere-
móniák leírásai és kellékei. 
 
 

 
 
 
Zsófia tordosi leleteiből 



 
 
Érdekes például az is, hogy Dácia fővárosa, 
Sarmizegetusa nevéből Torma Zsófia azt a követ-
keztetést vonta le, hogy azt szarmaták, azaz szkíta 
népek alapították. 
 
Miért fontos Dr. Torma Zsófia munkássága a szá-
munkra? 
 

Mert, ő az első magyar régésznő. 
Mert, ő az első magyar nő, aki császári enge-

déllyel kapta meg a doktori titulusát Ko-
lozsvárott a Ferencz József Tudomány-
egyetemen. 

Mert, a régésznő elsőnek tárta fel az újkori 
TORDOSI kultúrát, mely őskori lelőhelyet 
húsz éves folyamatos kitartással vizsgált. 

Mert, neki tulajdonítható az első európai írás-
beliség megjelenésére vonatkozó felfede-
zés, azáltal, hogy 6 - 7 000 éves írásjegyes 
cserépedényeket tanulmányozott. 

Mert, Zsófia már 1879-ben kimutatta, hogy 
kapcsolat van a tordosi jelek és az asszír-
babilóniai írásbeliség között. 

Mert, abban az időben, a leleteiben szereplő 
rovásjegyekre hívta fel a figyelmet, rávilá-
gítva az ősi székely-magyar rovásjegyekre, 
például, az „ny, zs, t és c” betűkre. 

Mert, az általa tanulmányozott írásjelek, me-
lyeket ma székely-magyar rovásírásnak 
nevezünk, bizonyítják számunkra a ma-
gyarságra vonatkozó sokkal korábbi jelen-
létet és folytonosságot a Kárpát-
medencében. 

 
 

Mert, régészeti leletei alapján hasonlóságot álla-
pított meg a Kárpát-medence és Mezopotámia 
korai kultúrái között. 
Mert, a tordosi leleteit (Magángyűjteményét) 
több ezer darabra (10 387) gyarapította. 
Mert Zsófia tordosi régészeti gyűjteményét egész 
Európa elismerte és értékelte!  
Mert gyűjteménye és kéziratai többek között a 
Kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeumban 
(Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj), va-
lamint az enyedi (Aiud), a dévai (levéltár), az 
aradi (1910-től Roska Márton ásatásainak ré-
szei), a budapesti, a berlini levéltárakban is meg-
találhatóak. 
Mert régészeti tanulmányait  magyarul és néme-
tül. írta 
     Mert, nemzetközi előadásokat tartott.
(Magyarország/Németország). 
     Mert, levelezett kora híres régészeivel, meg-
osztotta gondolatait.  
 

Dr Madarassy Enikő 
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Ne hagyjunk fel a csüggedéssel?  

Ne hagyjunk fel a csüggedéssel! Mindent írhatunk kérdő-
jellel is. Hihetünk és kételkedhetünk. Kétezer év óta a ke-
resztyén, ennek megreformálása után, többen a keresztény 
hitben magyarázzuk a világot. De a mi világunk mellett az 
emberiség kétharmada más hitben él. Nem rosszabbak 
nálunk. 2000 éve próbáljuk betartani a tízparancsolatot. És 
folyamatosan ölünk. És lopunk. És mert kívánjuk, elcsal-
juk más feleségét. És ezt cselekszik a nők is, ha megkíván-
ják mások férjét. És világ még így is halad. Mert építjük. 
Bábel tornyán tanulva igyekszünk szót érteni egymással. 
Sokféle furcsa meggyőződésünk ellenére is. Mert az eltelt 
kétezer év arra volt jó, hogy megértsük: a magunk fejével 
kell gondolkoznunk. Egyedenként kiválunk a rengeteg 
felfoghatatlan dogmával etetett tömegből és nyiladozó 
értelmünkkel kikanyarítjuk a magunk karéj értelmét az 
érthetetlen világból. Az a miénk, amit megértünk. Tudósa-
ink bizonyítják, hogy agyunk képességének tíz század 
százalékát hasznosítjuk. Az elkövetkező esztendővel lezár-
juk az emberiség gyermekkorát, gyermekbetegségeinkből 
felépülve, értelmes gépeinkkel megtoldva értelmünk, kér-
dőjeleinket tudásunkkal fogjuk felkiáltójelekké alakítani. 
Élni érdemes. Örömteremtés legyen legfőbb gondunk. 
Szeretetünk szülöttje legyen végteleníthető boldogságunk. 

tk 
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házunk tája 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét is ( február 2. )  is 
visszatették a Dán Népegyház naptárába. Nem véletlenül dön-
töttek így, hiszen ez az ünnep is a fényhez kötődik, ezen a 
napon szentelik fel a gyertyákat a templomban, amiket az év 
során használnak majd. 
Minden évben a Roskilde Domban ünneplem a Kyndelmisse-
t. A Roskilde Dom a királysírokkal önmagában is nagy él-
ményt nyújt a látogatónak, de ilyenkor a templomot a kinti 
hideggel szemben megtölti a melegség, nem utolsósorban 
azoknak a gyermekeknek köszönhetően, akik ilyenkor gospelt 
énekelnek, a templom újabb hagyományaihoz híven.   
Az utóbbi időben, a  fénnyel kapcsolatban egyre több modern, 
nagyon népszerű, ideiglenes művészi alkotást is láthattunk a 
fővárosban. Ezek a fény effektusos építmények és elrendezé-
sek, mintegy megtestesítették  a fény utáni vágyunkat. 2017 
februárjában például A hullám ( The Wawe ) című alkotást 
láthattuk a város egyik népszerű, új kikötői közterén. 
A fénydizájn-t az Obscura nevű művészcsoport  készítette. A 
" The Wave " 80 méteres interaktív hang- és fényportálokból  
állt, amelyek a mozgásra reagáltak. Az ember, a mozgásával 
maga is részévé vált az alkotásnak: ahogyan átsétált rajta fo-
lyamatosan változott fény és  hang. Formájától                      
( háromszögek ) eltekintve leginkább egy csillagkapura emlé-
keztetett engem, amelyen átsétálva azzal a gondolattal játsz-
hattunk el, hogy a 80 méter megtétele után egy másik világ-
ban lépünk ki a különféle színekben villogó és hangokkal teli 
folyosóról. A koppenhágaiak imádták a látványt, hosszú so-
rokban érkeztek, hogy megnézzék a különleges, futurisztikus 
fény- és hangjelenséget. 
Az ilyen művek, amelyekre kíváncsiak az emberek egy kicsit 
emberibbé teszik a mai városokat , amelyek a nagy távolságok 
miatt  már olyanokká váltak, mintha nem is emberre méretez-
ték volna őket. Azért szeretjük a kisvárosokat, mert könnye-
dén tájékozódunk, minden közel van, akár ezer méteren belül 
megtaláljuk a munkahelyet, a boltot, a könyvtárat és a hivata-
lokat.  
A modern nagyvárosokban mindezért messze kell menni, és a 
természet sincs közel, a közlekedés, a zaj idegesítő, a bevásár-
lóközpontokba órákat kell autózni, nincs elég parkolási lehe-
tőség -az egész úgy, ahogyan van- stresszel minket. 
Ezzel az alkotással, A hullámmal azonban pontosan jó irány-
ba tartunk, a pár perces kikapcsolódás, a játékosság felé, 
amely kiszakít a mindennapokból és üdítően hat. Emberi mi-
voltunkra, kíváncsiságunkra, játékosságunkra épít, ezért sze-
retjük az ilyen műveket. Ráadásul kiváló helyet találtak szá-
mára a tengerparton, a természet, a nyílt tér közelében.  
 
A koppenhágaiak befogadták és használatba vették az új alko-
tást, áttolták rajta a kerékpárjukat, nézték a mozgás által elő-
hívott fényeket és hallgatták a hangokat. Az alkotás életre 
kelt, ennél többet pedig alkotó nem is kívánhat magának, 
minthogy alkotásának részesei kívánjanak lenni az emberek. 
Íme, a modern felszabadító pillanata, lám a posztmodern után 
is létezik varázslat. 
A fény jegyében szokták októberben a közeledő sötétség el-
lenpólusaként megvilágítani a Søndermarken parkot, ahol egy 
kis fény-fesztivál szokott bennünket várni, három napon ke-
resztül.  
Az esemény azt szimbolizálja, hogy búcsút veszünk a fénytől 
és a üdvözöljük a sötétséget , amely- legalábbis egy időre,- 

 
Az év sajnos januárral kezdődik, pedig az ember szíveseb-
ben kezdené elbeszélését a tavasszal, amikor már látszik az 
északi sötét évszak vége, ébred a világ és ébred a szív. A 
hónap elejével tulajdonképpen még nincs is baj,  az újévi 
koncertek és a királynő( mindenkori uralkodó ) TV-ben is 
közvetített fogadásaival induló hónap még visz egy kis 
csillogást az induló évbe.  
A dán királyok hagyományos újévi fogadása abba a több 
évszázados hagyományba gyökerezik, hogy az uralkodó és  
nép közvetlen kapcsolatban lehessen egymással és a nép 
megjelenhessen az új év kezdetén az uralkodó színe előtt, 
hogy boldog új évet kívánjon. Ez a szokás, az idők folya-
mán már több napos , színes eseménnyé nőtte ki magát. 
A két legfontosabb fogadás közül az egyik helyszíne 
Christiansborg Palota, a Parlament mellett, a másik pedig a 
királynő lakhelye, Amalienborg ( itt tartják az ún. taflet-
tet, január elsején ). 
A külföldi nagyköveteket estélyi öltözetben, vagy színes 
nemzeti viseletükben látják vendégül. A következő napra a 
királynő legalább 800 személyt hív meg a christiansborgi 
nagy fogadásra, amelynek  csúcspontja az uralkodópár útja 
a híres arany hintóban díszkísérettel, a lakhelyüktől, 
Amalienborgtól a fogadás színhelyére Christiansborgba. A 
királynőt  gárdahuszárok és trombitás fanfárok kísérik.  
Ha a királyi glancból csak kevés ragyogás hullana ránk, 
akkor ajánlom helyette a korcsolyapályákat, amelyek re-
mek téli szórakozást nyújtanak. Több, nagy korcsolyapá-
lya közül is választhatunk, de a legromantikusabb a 
Frederiksberg Have, a híres park előtt elterülő falatnyi , 
négyszögletű pálya. 
A február már jóval irgalmasabb szokott lenni a januárnál 
a hangulatot tekintve, mert a Koppenhága környéki kertek-
ben és erdőkben már találkozhatunk az első virágokkal, 
főleg a Magyarországon védettnek számító hóvirággal és a 
téltemetővel ( télike, dánul erantis ). Bár egyik növény sem 
őshonos Dániában, de  télikét láthatunk még a keleti dán 
erdőkben is. 
Január végén, amikor még mindent hó borít, a télike 
(erantis ) már kidugja kis sárga fejét a hó alól, némelyik-
nek zöld gallérja is akad. Amikor a nap sugarai erősebbé 
válnak, kibomlanak a pici kehelyalakú, illatos virágai és 
táplálják azokat a rovarokat, amelyek kikíváncsískodtak, 
hogy megnézzék, elérkezett-e a tavasz. Megjelennek a 
hóvirágok is, amelyet a dánok mellékelni szoktak ahhoz a 
rejtvényt tartalmazó levélkéhez (Gækkrebrev ), amelynek 
küldése igazi dán húsvéti hagyomány, bár manapság már 
inkább csak a gyermekek művelik. Egy feladványos  leve-
let szimmetrikusra vágnak és névtelenül küldik el, a feladó 
nevét csak pontokkal jelölve. A címzettnek  kell kitalálnia, 
hogy ki a feladó. Ha nem tudja kitalálni, ki küldte a leve-
let, akkor húsvéti tojással fizet tudatlanságáért. A feladót 
akkor kötelezi tojásadásra a húsvéti játék, ha a címzett 
kitalálja kilétét. A levélhez néha húsvéti verset is mellékel-
nek.  
Ne ugorjunk azonban ennyire előre az időben, most még 
csak február van, fáradtak vagyunk és éhesek a fényre, 
amely annyira fontos az északi ember számára, hogy a 
Dániában még az egyszer már eltörölt   Kyndelmisse-t, a 

Körbe-körbe forog a gép, 
nincsen nyugta, telik az év 
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házunk tája átveszi az uralmat a város felett.  
A fényhatást  neves művészek tervezik meg. 
A Søndermarken Park mellett található a Ciszternák, amely a 
város talán legkülönlegesebb, legizgalmasabb  kiállítóterme. 
Ez a hely már csak jellegénél fogva is állandóan szól  a sötét-
ség és a fény viszonyáról. Az utóbbi két évben nagy látoga-
tottságra tett szert annak köszönhetően, hogy maximálisan 
kihasználták a hely adottságainak különleges hangulatát és 
olyan újszerű kiállításokat hoztak létre, amelyek fény-
effektusokra épültek. 
A hely eredetileg egy víztároló volt, amelyet arra használtak, 
hogy ellássák Koppenhága lakosságát ivóvízzel 1933-ig.  
A falak és térelválasztók masszív gránitblokkokból állnak, 
betonból készült a padló és öntött-beton a mennyezet. A grá-
nit keveredése az oszlopokkal és karcsú cseppkövekkel egé-
szen különleges látványt nyújt. A sötétség, a hideg és a ned-
vesség rég elfelejtett katedrálisokat és komor katakombákat 
idéz. 
2017-ben egy japán építész Hiroshi Sambuichi elrendezésé-
ben mutatták be a különleges földalatti termeket. 
A japán művész a földet és a természettudomány elemeit 
használja fel munkáiban és a japán hagyományokhoz is na-
gyon ragaszkodik. 
Ahogyan lefelé haladunk a ciszternákban úgy merülhetünk el 
a fény és sötét földalatti tengerében. 
A téli hidegben , a múzeumok is kellemes elfoglaltságot je-
lentenek, de az ember a csillagokat is vizsgálhatja a koppen-
hágai Kerek Toronyban. A Rundetårn 2017-ben megnyitotta  
csillagvizsgálóját az érdeklődők előtt minden kedden és szer-
da este a téli hónapok alatt. Egészen márciusig figyelhettük 
az égitesteket a nagy távcsővel. 
A 34,8 méter magas Kerek Torony Európa legrégebben mű-
ködő csillagvizsgálója, az épületet, mint olyan sok minden 
mást is a régi Koppenhágában IV. Christian parancsára épí-
tették 1637-42 között, amikor az asztronómiának már komoly 
tudósai is voltak Daniában. 
1861-ig a koppenhágai egyetem, a Københavns Universitet 
használta a csillagvizsgálót, majd megnyitották a nyilvános-
ság előtt. Jelenleg főleg amatőr csillagászok használják, de az 
év hidegebb, sötétebb felében mostantól fogva fogadja az 
érdeklődőket is. Az idén hallhattuk itt az Orion-ködről, a 
Plejádoktól, a Holdról, a Jupiterről és a Merkur-átjáróról is. 
A csillagvizsgáló látogatása nem kerül külön pénzbe, ha már 
befizettük a szokásos 25 koronás belépőt a toronyba, mely-
nek tetején több építmény is váltotta egymást az idők során. 
A mostani csillagvizsgáló 1929-ből származik. 
A tornyot egyébként is megéri meglátogatni.  A jellegzetes 
209 méter magas, csigavonalban felfelé kígyózó járat egy kis 
lépcsőhöz vezet, amely a tetőre visz, ahonnan fantasztikus 
kilátás nyílik a város szívére, amelyet innen távcsővel részle-
teiben is megfigyelhetünk. 
Középen áll a kis csillagvizsgáló, melynek távcsöve 80-tól 
450-szeresre nagyít. A Kerek Toronyhoz tartozik a 
Trinitarius templom , amelynek  egy kiállítóterme is van, 
ahol a változó kiállítások mellett  rendezvények is helyet 
kapnak. 
Egy japán művész tevei szerint 2017-ben ideiglenes , 130 
méteres csúszdát kapott volna a nevezetes koppenhágai Ke-
rek Torony , míg az épület tetejét egy fakupola koronázta 
volna. 
A művész projektjének hátterében a dán-japán diplomáciai 
kapcsolatok felvételének 150 éves évfordulója állt.  
Tadashi Kawamata nevét már több hasonló projektből ismer-
jük, egy nagy istálló épület tetejét Versailles-ban például 500 
gyümölcskosárba burkolta. Kawatama óriási fakonstrukciók-

kal dolgozik, ezért is esett rá a választás, vajon mit hoz ki 
ebből az ikonikus toronyból. 
Bár a tervrajzok elkészültek, de az építményből a szeré-
nyen csordogáló anyagi források és a hosszadalmas enge-
délybeszerzések miatt mégsem lesz semmi. A projekt 
azonban mutatja, hogy milyen alkotásokat szeretnének 
látni a koppenhágaiak: természetes anyagokat, látványos 
és játékos ötleteket. 
Ahogyan kúszik előre a tavasz, a koppenhágai parkok és 
botanikus kertek a tavasz virágainak legszebb kavalkád-
ját mutatják be. Március idusán már virágzik a krókusz, 
melynek egybefüggő szőnyege elborítja a Rosenborg-
palota előtti teljes, nyílt teret. A koppenhágai Botanikus 
kert a legforgalmasabb állomás, Nørreport mellett a vá-
rosközpontban rhododendronjaival,  tulipánfáival, szikla-
kertjeivel és tavacskájával egész tavasszal a felhőtlen 
pihenést kínálja  a nagyváros közepén. A dán tavasszal 
nem lehet betelni, a kép gyorsan változik, ahogyan elher-
vadnak a krókuszok, már nyílnak is a jácintok, nárciszok 
és tulipánok és a Frederiksberg Park régi, romantikus 
kertjében, a szürke gémek, a kínai pagoda és a domb 
tetején álló régi kastély közötti területen ismét örülni 
tudunk, hogy a fény átvette az uralmat Észak felett. 
Húsvét környékén viszont kiürül a város, a jyllandiak 
haza utaznak és számomra mindig rejtély marad, hogy 
hova lesznek ilyenkor a koppenhágaiak, mert valósággal 
megáll az élet és amilyen sebességgel megindult Kop-
penhága az utóbbi években a pezsgő kulturális életű vá-
rosi lét felé, érthetetlen ez a hirtelen csend, mintha min-
denki otthon maradna húsvéti papírdíszeket vagdosni. 
Hála istennek a skanzen mindig nyitva tart ilyenkor és a 
Frilandsmuseet-ként ismert hely egész napos ingyenes 
látványosság, jó idő esetén ideális séta- és kirándulóhely 
az egész család számára, remek játszótérrel, kijelölt pik-
nik-helyekkel a szabadban , a régi parasztházak és gazda-
sági épületek között. 
Ha bejárjuk ezeket a házakat, megcsodáljuk a régi hasz-
nálati tárgyakat, akkor nagyon pontos képet alkothatunk 
a régi paraszti társadalomról és megtudhatjuk, hogyan 
éltek az emberek. Húsvét után bezár és csak május else-
jén nyit ki újra az óriási zöld területen elterülő, impozáns 
skanzen. 
A tavasz csúcsa a cseresznyevirágzás ideje. Lehet picit 
csodálkozni ezen azoknak, akik nem ismerik a helyi vi-
szonyokat. Általában csak arról van az embereknek tudo-
mása, hogy Japánban nagy kultusza van a 
cseresznyefavirágzásnak, de Dániában is minden évben 
tartanak egy fesztivált ennek tiszteletére a Kastellet-nél, a 
Langelinie Park-ban. Ezen a helyen  200 japán cseresz-
nyefa áll. A cseresznyefák úgy kerültek a parkba, hogy 
egy japán, Seiichi Takaki, a dán fővárosban tanult ki pék-
nek és később milliomos lett a tudományából hazájában. 
Hálából Koppenhágának adományozta a fákat. Takaki 
ma, az Andersen- pékség -birodalom tulajdonosa Japán-
ban, de a Tivoli mellett is van egy üzlete.  A  
legfotózottabb hely ilyenkor mégsem a Sakura-fesztivál 
színhelye, hanem a  Bispebjerg Temető, ahol a virágzó 
cseresznyefák szinte alagutat képeznek. 
Tavasszal több egy-két napos ünnepet is ülnek a dánok, 
és ahogyan haladunk a nyár felé egyre több program jele-
nik meg, egyik fesztivál követi a másikat, majd a kop-
penhágai karnevál után kicsit meg szokott torpanni a 
tempó az évről-évre rendszeresen esőbe fulladó Szent 
Iván éjen. Június első szombatjának hetében tartják a 



koppenhágai utcákon az öt napos Distortion könnyűzenei 
fesztivált, amely ismét némi ritmus hoz a mindennapokba. Ezt 
az eseményt utcabálokkal kötik egybe. A fesztivált naponta 
százezren látogatják.  Ezt követi a Copenhagen Jazz fesztivál, 
zenével a tereken, a város parkjaiban és a jazzklubokban, mú-
zeumokban és a nagy koncerttermekben július elején. Ez a 
fesztivál is legalább 250 000 fős közönséggel dicsekedhet, tíz 
napja alatt legalább  ezer koncertet hallgathatunk száz színpa-
don. Tekintve, hogy a jazz-nek annyiféle változata van a 
klasszikus triótól, az afrikai népzenei elemekkel tarkított, ér-
dekes hangszereken előadott változatáig, mindenki megtalál-
hatta a programban azt a fajta jazzt, amelyet szeret. 
Augusztusban elő lehet kapni a piknik-kosarakat, a Stella 
Polaris cég  rendszeresen megajándékozza egy szórakoztató 
nappal a koppenhágaiakat a Frederiksberg Have csodaszép 
zöld parkjában egy vasárnapon. 
Koppenhága 2017-ben szeptemberében ünnepelte fennállásá-
nak 850. évfordulóját egy óriási fesztivállal. 
A több, mint 250 eseményt felsorakoztató Golden Days-en tíz 
fontos történelmi személyiség életének eseményein keresztül 
mesélték el a rendezők a főváros történelmét, kezdve a város-
alapító Absolon püspök életével a történetet. A tíz híres ember 
életével kapcsolatosan tíz útvonalat is terveztek a fővárosban, 
amelyeket bejárva sokat tanulhattunk.  
Minden évben októberben kerül sor a főváros legnagyobb 
kulturális eseményének a kulturnattennek a megrendezésére, 
amely hasonlít a magyar Múzeumok  Éjszakája rendezvényre, 
azzal a különbséggel, hogy Koppenhágában a nyilvános intéz-
mények, társadalmi szervezetek is részt vesznek a program-
ban, így a parlamenttől kezdve a minisztériumokig, a templo-
moktól kezdve a szabadkőművesek székházáig mindenhol 
látogatást tehetünk ezen a különleges éjszakán. A dánok de-
mokratikusságának jegyében a Parlamentet is szabadon láto-
gathatjuk ilyenkor, kezet foghatunk a miniszterelnökkel , be-
szélgethetünk a politikai  pártok vezetőivel. 
Egy ilyen éjszakán én egyszer meglátogattam a Shtandartot, 
Nagy Péter cár mestermunkáját, az  orosz fregattot, amely 
ebből az alkalomból Koppenhágába érkezett. 
Az eredeti hajót, Nagy Péter cár parancsára építették mindösz-
sze öt hónap alatt annak idején, a cár maga felügyelte az épí-
tést és a fregatt első útján 1703-ban ő maga volt a kapitánya, 
majd a dánok és norvégok nemzeti hősének Tordenskjoldnak 
testvére, Henrik Wessel lett a kapitány. 
A Shtandart 1727-ig volt az orosz cári flotta zászlóshajója. 
Ez a hajó az eredeti fregatt pontos, életnagyságú 1:1 másolata 
és kombinálja az angol és a holland hajóépítés technikáját. Az 
orosz cárok jachtját mindig Shtandartnak nevezték el, a kivég-
zett cár, II. Miklós jachtja volt az utolsó ebből a szériából. 
A Kulturnatten a hajó jelenlegi kapitánya, Vladimir Martus 
mesélt a hajóról és a tengeri életről a fedélzeten, találkozhat-
tam a legénységgel is. A koppenhágai Városházán is jártam 
ezen az estén, amely  a polgárok palotájának készült és ehhez 
mérten rendelkezik is minden pompával, amely egy palotához 
illik. Még  egy toronnyal is ellátták, a régi koppenhágai kirá-
lyi palota mintájára, ahonnan szintén be lehetett látni az egész 
várost. Ha már jártam „a népnél " a Városházán, meglátogat-
tam a királynő palotáját is, ahol  egy ritka hangszernek, a hár-
fának játékában gyönyörködtem.  
Az őszi rendezvények listája egyre gazdagodik a dán főváros-
ban. Koppenhágában 2017-ben tartották meg a  Tordenskjold 
-fesztivált először,  amely eredetileg egy észak-jyllandi ese-
mény. Minden évben Frederikshavnban tartják a Tordenskjold
-napokat, de Koppenhágában a  Tøjhusmuseet is felélesztette  
Észak egyik legnagyobb tengeri hősét, az ifjú dán-norvég 

viceadmirálist, Tordenskjoldot. Színházi előadást láthat-

tunk a Tøjhusgården-ben, Tordenskjold legendája címmel, 
ágyúkkal, lovakkal és mindennel, ami hozzátartozik az 
ilyesmihez, megnézhettük, hogyan foglalta el Tordenskjold 
Strømstad-ot annak idején a svédektől. Ezt követte a gondo-
san megkoreografált látványos tengeri csata történelmi ha-
jókkal a koppenhágai kikötőben.  
November első vasárnapján szoktam részt venni közönség-
ként a Hubertusz-napi vadászvágtán. A világ minden kin-
cséért sem mulasztanám el ezt az eseményt, a hozzátartozó 
gyalogtúrával a csodás őszi erdőben, a dán királyok vadas-
parkjában. 
Ha nagyon szeretnénk magyar megfelelőt találni ennek az 
eseménynek, akkor azt mondhatnám, hogy ez a dán nemzeti 
vágta, de a Hubertusz-napi vadászvágta csak annyiban ha-
sonlít a magyar lovas rendezvényhez, hogy éppen itt is van-
nak lovak, de jellegében, a hagyományt tekintve, teljesen 
eltér attól a lovas-rendezvénytől, amit Budapesten tartanak. 
Az akadályokkal nehezített vadászvágta minden évben no-
vember első vasárnapján, reggel tízkor indul a Peter Lieps 
hustól (Dyrehavsbakken ) az Eremitage-palotáig, ahol a 
nyertes átveszi a díját. A versenyző lovasok előtt egy olyan 
lovas halad, aki a rókát szimbolizálja, a kabátjára egy pici 
rókaszőrt tűznek és mindenki őt igyekszik utolérni, illetve a 
leggyorsabban teljesíteni a távot. A sjællandi lovasoknak 
fekete a gallérja, a jyllandiaknak fehér. 
Az eseményen általában a királyi család valamelyik tagja is 
jelen van, vagy képviselteti magát. A vizesárok környékén 
mindig sokan állnak és számolják, hogy hányan esnek bele, 
hogy milyen lesz az idei Hubertusz, leginkább attól függ, 
hogy hányan buknak bele ebbe a bizonyos árokba. Ha csak 
egyetlen lovas, az nagyon rossz évjáratnak számít. A legna-
gyobb bukásokat a TV híradóban lehet aztán este újra meg-
nézni. 
A Hubertusz-vágta után azonban már inkább a benti elfog-
laltságok és a múzeumok programjai felé fordul az ember. 
A hagyományokhoz híven a koppenhágai Zeneakadémia 
növendékei ingyenes koncertsorozatot tartanak tavasszal és 
ősszel a fővárosban, ezek a szerda esti koncertek kiváló 
programok az esős napokon. 
A december már teljesen a karácsonyi készülődés jegyében 
folyik a fővárosban, karácsonyi piacokkal a belvárosban a 
fényesen kivilágított tereken. 
Ismert dánok minden évben  készítenek ünnepi, karácsonyi, 
kreatív terítéket a régi királyi porcelángyár, a Royal 
Copenhagen nagy boltjában, az Amagertorv-on, a város-
központban. 
Ezek az ünnepi asztalok különleges terítékükkel remek ötle-
teket adnak arra nézve, hogyan terítsünk meg az ünnepi 
vacsorához otthonunkban. 
Mire észrevesszük magunkat már el is érkezik a várva várt 
karácsony, amely a téli hónapok hangulati csúcspontját 
jelenti a téli sötétségben és erőt ad a  szürkeséggel terhes tél 
hátralevő részének elviseléséhez, és minden kezdődhet újra 
elölről.  

Pető Tünde 

házunk tája 
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Vince ma reggel a 
szokottnál korábban 
indult útnak. Fel akarta 
mérni állóképességét, 
tesztelni szerette volna 
magát, hogy fel legyen 
készülve bármilyen fela-
datra. Indulás előtt ab-
ban maradtak barátjával, 
Jenővel, hogy estenden a 
szokott táborhelyükön 
találkoznak, s másnap 
reggel együtt vágnak 
neki a csúcsnak. Aztán 
arra gondolt: mi lenne, 

ha mégis egyedül vágna neki? Ha elsőnek ő érne a csúcsra? 
Elvégre ő a legjobb mind között. A gyakorlott alpinista, gon-
dolatban, napokig tervezte az utat. Lépésről-lépésre haladva 
minden fontosabb szakaszt végiggondolt. Még azt is kiszámí-
totta, melyik művelethez mennyi idő szükségeltetik, ha ekkor 
s ekkor indul, mikorra fejezi be a vállalkozást. Vince pirka-
datkor vágott neki az útnak. Acélos izmai úgy működtek, 
mint az óramű. Egyáltalán nem tartott attól, hogy ne tudna 
megküzdeni az előtte magasodó hegyóriással. Mondják 
ugyan, hogy egyszer valaki megpróbált ugyanarra az oromra 
felhágni, amelyre most ő készül, de…  Azt is beszélik, hogy 
– mementóként - tulajdonképpen az illető emlékét őrzi a tető 
közelében feszülő kőkereszt. Ott, azon a helyen, ameddig 
feljutott... De hát azóta nagyon sokat fejlődött a hegymászás 
tudománya…Együtt, persze, egyszerűbb lenne – gondolta 
Vince felfelé kaptatva a hegyoldalon. Volna kihez szólni, 
kivel társalogni. Az ember biztonságérzete is nagyobb, ha 
tudja, hogy ott van valaki mellette. Meg aztán az idő is job-
ban telne kettesben… A lelkiismeret szavai lettek volna ezek 
a gondolatok, amiért angolosan meglépett társa elől, hogy 
egyedül vigye el a hőn áhított trófeát?... 

 Azért az mégis másképp hangzik – ágaskodott Vincében a 
dicsvágy -, ha azt mondják majd rólam: „Ő a legjobb, senki 
se lenne képes utána csinálni. Egymaga jutott fel oda, amiről 
mások legfeljebb álmodni mernek.” Tényleg, mit is csinál-
nék, ha történne velem valami!? – nyílalt belé a baljóslatú 
kérdés. Most aztán igazán nem számíthatok senkire. Egyma-
gában az ember …        De hát mi történhetne?... Mióta va-
gyok ilyen nyúlszívű?… Vince elröstellte magát a rátörő 
kislányos gondolatok miatt.  

A magános túrázó egyenletes léptekkel kaptatott felfelé a 
birtokba veendő birodalom meredekein. Egészen fenn járt 
már a törpe fenyők birodalmában. A sziklák árnyékos olda-
lán foltokban világított a hó. Ilyen magasságban jóval hide-
gebb van, de munkában lévő testének ugyancsak jólesett a 
magaslati friss levegő. . 

Mi történt velem az imént? - jutott eszébe megint.  Talán 
csak nem félek?... – faggatta magát, mert szeretett volna tisz-
tán látni. Nem félelem ez, pajtás – bátorította magát -, inkább 
csak egy kis drukk. No, de kiben nincs feszültség, ha farkas-
szemet néz az ismeretlennel?... 

 Vince elővette távcsövét. Egészen távol megpillantott egy 
zergét. Odább, egy sziklafalon még egyet. Sokáig nézte őket. 
Milyen magabiztosak! – gondolta melegséggel a szívében. 
Hogy szökellnek egyik kőszálról a másikra a szédítő mélysé-
gek fölött! Kiállnak a kőszirtek szélére, onnan kémlelik, nem 
leselkedik-e rájuk valahonnan valamilyen veszély, egy hiúz 
vagy másmilyen ragadozó. Szinte irigyelte őket. 

Az igazi erőpróba csak most kezdődött. Előtte elementáris 
erővel szökött magasba a meredek sziklafal, amit le kellett 
győzni, birtokba venni. 

A hegyek birodalmának zavartalan csöndjét csupán a szögek 
pengése verte fel, amikor a hírnévért, dicsőségért rendkívüli 
tettekre is kész hegymászó egy-egy újabb „archimédeszi” 
pontot talált az alig sejlő sziklarepedéseken. Időnként hallani 
lehetett, ahogy a csat kattan egyet a gyűrűben. A karabiner 
befűzve. Vince a tapasztalt hegymászó biztonságával hágott 
egyre feljebb. 

Így ment ez órák hosszat. A beavatottaknak minden ilyen fix 
pont egy-egy kis stáció a végső cél felé, a hozzá nem értő 
kívülállónak azonban csupa egyhangúság, dögunalom. 

Vince kissé oldalra fordult, hogy újabb szöget vegyen elő a 
derekára övezett táskából. Akkor vette észre, hogy fejmagas-
ságban fehér felhőfoszlányok úsznak el mellette. Puhán, 
egyenletesen érkeznek és távolodnak, mintha valami látha-
tatlan futószalag szállítná őket. Az őszi nap langymelege, 
bágyadt fénye bársonyosan simogatta arcát, kézfejét.   A 
gyakorlott alpinista jó tempóban, magabiztosan haladt.  Ma 
jó napom van, nyugtázta elégedetten.   A nap lassan csúszott 
lefelé a nyugati égbolton.  Esteledik - állapította meg. ilyen-
kor, őszidőn jóval rövidebbek a nappalok, az éjszakák hama-
rabb borítják fekete leplüket a tájra. 

Vince megtapogatta pihe hálózsákját. 

Itt az ideje, hogy megálljak, gondolta. Amott az a beszögel-
lés épp elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen elférjek rajta. 
Ráadásul szélvédett. 

Merő szokásból újra felnézett a hegyoromra. Meglepődött, 
mikor meglátta, milyen közel jár a csúcshoz. Úgy saccolta, 
hogy a cél nem lehet több nyolc méternél, legfeljebb tíz. 

A kedvező helyzet felvillanyozta. Azon töprengett, leszálljon
-e éjszakai pihenőre vagy folytassa a mászást. Végül úgy 
döntött, hogy azért a néhány méterért nem érdemes megsza-
kítani a kapaszkodást.  
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Tovább megyek – határozta el. Bár itt egy kicsit jobbra kell 
kanyarodnom, de mindössze néhány méterre vagyok a cél 
alatt. Van még elég időm ahhoz, hogy feljussak. 

Ismét hallani lehetett a sziklába fúródó szögek ütemes pen-
gését a kalapácsütések súlya alatt. Feljebb érve, újabb pengő 
hang muzsikált kedves dalt fülébe, ő pedig belefeledkezve, 
elégedetten dolgozott. 

Nagy hirtelen, szinte a semmiből, kavargó hóvihar kereke-
dett. Nem ritka az ilyesmi ilyen magasságban. Vince szinte 
tudomást se vett róla. Fiatal szervezete, edzett lénye köny-
nyen dacolt az elemekkel. És amilyen hirtelen jött, a vihar 
épp oly váratlanul el is állt. De a fellegek megülték a he-
gyet. Egyre sötétebb lett. Vince megint felnézett a hegyfok-
ra. A sűrű homályban úgy rémlett, szinte karnyújtásnyira 
van a csúcstól. A feszített tempó kifárasztotta ugyan, de 
érzett magában még annyi erőt, hogy gond nélkül megtegye 
azt a néhány métert. Ütemesen, módszeresen kapaszkodott 
egyre feljebb. 
Időközben teljesen besötétedett. A szétfolyó tinta-sötétben 
semmit se látott. Nekilendült, hogy feljebb húzza magát, de 
megfeszített lába lecsúszott a sziklapárkányról. 
A vaksin sebtében bevert szög kiszabadult a résből, és Vin-
ce zuhanni kezdett. 
Úgy érezte, sokáig, nagyon sokáig zuhan, az idő szinte vég-
telenné tágult... 
Mint egy bomlott filmtekercsen, hallatlan sebességgel pe-
regtek agyában az emlékek. És miközben egymást váltogat-
va, torlódva rohantak szeme előtt a kedves és szomorú em-
lékképek, hirtelen hatalmasat rántott rajta a kötél. 
Alatta tátongó mélység, fölötte határtalan magasság… Vin-
ce a semmiben himbálózott. Ocsúdva a borzasztó rántás 
traumájából, lassanként érezni kezdte saját testét. 
 Élek! - tört fel belőle a hozsannás öröm. Tényleg 
élek, vagy csak úgy képzelem?  – motyogta, de hirtelen 
támadt szorongásos képzelmében nem látott semmiféle iste-
ni fényességet, csillagözönös mennyboltozatot. Azt se tudta 
biztosan, hogy ezt most ő kérdezte-e magától, vagy csak 
valami furcsa vízió, amit szörnyű helyzetében érzékelt. Azt 
hiszem, mégiscsak élek, ismételte félájultan. 
 Kinyitotta a szemét, hogy tájékozódjon. Körbekém-
lelt, lassan, folyamatosan fordult a kötélen, de a koromsötét-
ben semmit se észlelt. 
   Azóta, hogy utoljára látta, az éltető Nap már a Sárgo-
lyó nagyon távoli tájait pásztázza aranyló sugaraival. És a 
Hold is valahol messzi tájakon kószál a nagy égi korzón. 
 Az alkonyi fergeteg felhői tovább mélyítették a csil-
lagtalan éjszakát. 
 Ahogy telt az idő, a kétségbeesés ronda karmai kapa-
rászni kezdték Vince szívét. Csinálni kéne valamit…  - gon-
dolta. Mit tegyek?... Mit tehetek!? – mardosta a kiszolgálta-
tottság tehetetlensége, a cselekvésképtelenség dühe. 
Amennyire erejéből futotta, lendített egyet magán, hátha 
megvetheti lábát valami szilárd ponton, vagy kezével elkap-
hatja a sziklafal egy darabkáját. De bárhogy nyújtózott, ka-
limpált is, nem érzett semmit a közelében. 
 Kiáltani kéne, jutott eszébe, hátha meghallja valaki. 
Minden erejét összeszedte, hogy egy hatalmasat kiáltson, de 
csak nyöszörgés jött ki a száján. 
 A hátam!... – nyúlt hátra. Nagyon fáj a hátam!…
Csúnyán megüthettem... És a lábam is!... Mi van a lábam-
mal?... Nem érzem a jobb lábam… Elzsibbadt... Tán csak 
nem bénultam le!?... 

  Úgy lógott a kötélen, mint akinek már annyi!... Mint 
akire kimondták a halálos ítéletet, csak a végrehajtásra vár… 
  Remény és kétségek között vergődve fakadt ki a száján: 
- Istenem, segíts! 
Valahonnan az űrből (vagy csak neki rémlett úgy?) Vince 
mély hangot hallott: 
- Mit akarsz, hogy tegyek?  
 - Ments meg, Istenem. 
 - Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek?  
-  Persze, hogy hiszem.  
- Akkor vágd el a kötelet, amivel meg vagy kötve! 
   Vince elborzadt. Megragadta a kötelet mind a két 
kezével...  Ha elvágom  – gondolta rémülten  -,  az…, az a 
biztos halál… Harminc… éves… vagyok!...  Uram, könyö-
rülj!... Élni akarok!...Élni szeretnék!...Élni!... Élni!...Él… 
Sokáig, nagyon sokáig maradt így. Mozdulatlanul…  Mere-
ven... Mint egy élő szobor… 
  …Vajon meddig bírom még?… Meddig tudok így 
maradni?… Reggelig kibírom!?… Hány óra lehet!?... Mi-
lyen hideg van!... 
 Önkéntelenül hálózsákja után nyúlt, ami a hátára volt 
kötve… 
Fáj!… Nagyon fáj a hátam!… Milyen hideg van!… Milyen 
fagyos a szél!… Fáááázom!…, Nagyon fááááá!… 
 A mentőcsapat elmesélte, hogyan találtak rá másnap a 
megfagyott hegymászóra. Ide-oda himbálózva forgott a jeges 
szélben, mint egy görcsbe rándult tuskó. 
 Másfél méterre alatta ott volt a talaj, amit nem látha-
tott a koromsötétben. 
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mert állítólag a malacok azt kedvelik. A folyamatosan érő 
gyümölcsökből mindig adhattam neki néhányat, szóval jól 
összemelegedtünk. Eljött a nap, amikor már hajnalok hajnalán 
elindultunk a malacért, ami addigra szép nagy disznóvá nőtte 
ki magát. Amikor odaértünk és az események egymást követ-
ték, akkor szembesültem igazán, hogy miért is vagyunk ott és, 
hogy mi is történik. Hetekig vigasztalhatatlan voltam, és egy 
falat sem ment le a torkomon azokból az ételekből, amik a 
kedvenc malackámból készültek. Nekem, mint városi gyerek-
nek addig a hús csak a hűtőpultokon becsomagolva létezett, 
amihez nem társítottam élő állatot, és főleg nem olyant, ame-
lyiket magam etettem. A vidéken élők másként érzik a disznó-
ölést, mivel ők az egész évi élelmet látják benne. 
A hagyomány szerint kialakult munkamenetben voltak olyan 
feladatok, amiket csak nők vagy csak férfiak végeztek. A férfi-
ak csinálták a nehezebb fizikai munkát, mint a disznó perzse-
lése, külső tisztítása, darabolása, a kolbász, a szalámi alap-
anyagainak összeállítása és töltése. Fontos feladatuk volt a 
sonka és a füstöléssel tartósított részek sózása. Rossz munka 
esetén a hús megkukacosodott, fogyaszthatatlanná vált. A nők-
re maradt a béltisztítás, a különböző hurkák és a kisgömböc 
elkészítése, ezek abálása, a zsír kiolvasztása és a töpörtyű fel-
ügyelése. Természetesen rájuk hárult a disznóölés alatt regge-
lit, ebédet feltálalni, valamint az esti disznótor ételsorát elké-
szíteni. Fontos feladat volt még a kóstolók összeállítása, hi-
szen senki sem mehetett el üres kézzel.  
A kis gömböc említésekor felsejlik bennem a népmesék vará-
zsa, amikor néhány estén a kisgömböc telhetetlenségéről szólt 
az esti mesém, amivel a gyerekeimet próbáltam álomba ringat-
ni. Talán a kisgömböc meséje juttatta eszembe azokat a történ-
teket, amiket a disznóölésről olvastam. A népi játékok, mon-
dókák résztvevői a nagyobbacska fiúk voltak, akik csapatokat 
alkotva járták a disznóvágásos házakat, és az ablakok alatt 
rákezdték: 
 

Eljöttem én kántálni, kántálni 
ablak alatt fát vágni, 

én is fogtam fülét, farkát, 
adjanak egy darab hurkát. 

 
A legtöbb esetben megvendégelték a fiúkat, sőt még útravalót 
is kaptak.  
Az esti disznótorra nemcsak a segítők, hanem a rokonok, bará-
tok is meghívást kaptak. A feltálalt ételek tartalmát és sorrend-
jét itt is a hagyomány alakította ki. Jó magyar szokás szerint az 
ételsor levessel kezdődött, hiszen toros levesnek lennie kellett. 
A legismertebb az orjaleves májgaluskával vagy csigatésztá-
val, de előfordult még a krumplis, esetleg zöldséges toros le-
ves, amelyben a sertés nyelvét és szívét használták fel. A toros 
káposzta mellett asztalra került az időközben megsütött hurka, 
kolbász és különböző húsok is. Édességnek pedig az elmarad-

hatatlan rétes, valamint a poharaz-
gatás közben rágcsálható hájas po-
gácsa játszotta a főszerepet. A kö-
vetkező évi sikeres disznóvágás 
reményében gyakran emelgették 
poharukat a vendégek a házigazdá-
val egyetemben. Ilyenkor megvitat-
ták, és összevetették, hogy milyen 
lett a hurka, a kolbász az előző évi-
hez képest. Minden családnak meg-
van a saját, féltve őrzött receptje, 
amit mások elől titkol, de hiába 
használták minden évben ugyanazt 
a fűszerezést, kis eltéréssel, de más 
ízű terméket kaptak. A tor valami-
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Beköszöntött a tél. Hideg, havas reggelekre ébredünk, 
azonban gondolatainkat melegen tartja az a várakozás, 
ami előrevetíti, hogy még néhány hét, és közösen, szere-
tetben tölthetjük karácsony ünnepét. Tiszteletben tartjuk 
őseink hagyományát, és tovább adjuk a következő nem-
zedéknek, ami közben változik, alakul, de a lényeg meg-
marad. Thomas More megfogalmazásában: ”A hagyo-
mány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.” 
Kodály Zoltán gondolata is ugyanezt fejezi ki: „A hagyo-
mányok formái változnak, de lényege ugyanaz marad, 
amíg él a nép, melynek lelkét kifejezi.” 
Ilyen hagyomány a disznóölés, és az azt követő disznótor. 
A disznóölés már szeptember elsején, azaz Egyed napján 
elkezdődik, amikor is kiválasztják az áldozatot, és régen 
úgy mondták, hogy hízóba fogják. A hízlalásnak ez az 
utolsó fázisa november végéig tart, mivel a disznótorok 
hagyományosan november 30.-án ”disznóölő Szent And-
rás” napján kezdődnek, és farsang végével fejeződnek be. 
Vidéken ez az időszak az esküvők, lakomák és disznótor-
ok ideje volt. Egy régi debreceni mondás szerint azért, 
mert ilyenkor nem romlik el a hús, és nem savanyodik 
meg a menyasszony. A népesebb családoknál megálla-
podtak a disznóölés időpontjában, mert akkor folyamato-
san volt kóstoló, és persze egymásnak is segíteni tudtak a 
nagy munkában. A megállapodáskor figyelembe kellett 
venni, hogy újholdkor, sőt kedden, pénteken és vasárnap 
tilos a disznóölés, mert akkor férges lesz a hús. 
A disznóölés, és az azt követő tor a régi falusi emberek 
életében ünnep volt. Ezzel alapozták meg a következő 
hónapok, no meg a karácsonyi ünnepnapok hús szükség-
letét. Amikor kiürült a kamra, ami általában nyárelőn 
fordult elő, akkor a következő disznóvágásig már csak 
egy kis baromfi jutott a népes családnak. 
A disznóvágás menete megszokott rend szerint folyt, amit 
az évszázadok hagyománya alakított ki. Természetesen 
már hajnalban sürgött-forgott az egész család, és előké-
szítette a szükséges eszközöket, hogy mire a böllér – aki 
leöli és feldarabolja a sertést – megérkezik, minden kéz 
alatt legyen. Egymás után érkeztek a segítők is, akik ro-
konokból, barátokból esetleg szomszédokból álltak. 
Ilyenkor a felnőttek megkapták a pálinkával telt kupicáju-
kat is, ami jó volt a hideg ellen vagy talán serkentőleg 
hatott az előttük álló munkára, de lehet, hogy csak meg-
szokásból hörpintették fel. Erre sajnos nem tudjuk a vá-
laszt. Böllérre még akkor is szükség volt, ha a házigazda 
ügyes volt ezen a téren is, mert egy régi mondás szerint: 
”A saját disznaját senki nem vágja le szívesen.”. Talán 
ehhez kapcsolódik életem egyik legszomorúbb története. 
Még nagyon kislány voltam, amikor a szüleim felvették a 
kapcsolatot egy távoli rokonunkkal, aki tartott néhány 
disznót. Megállapodtak, hogy majd késő ősszel az egyik 
disznó felét megvesszük. Akkor fogalmam sem volt arról, 
hogy ez mit jelent. Tavasszal lelkesen kiválasztottunk egy 
malacot, és a nyári időszakban rendszeresen látogattuk. 
Nagyon megszerettem, sokat vakargattam a füle tövét, 

Nádasdy-Farkas Irén 
Disznólkodjunk  

egy kicsit! 



kor hajnaltájban ért véget, amikor a vendégek fáradtan 
ugyan, de jókedvűen, szinte egyszerre mentek el. Kezük-
ben, kosarukban az elmaradhatatlan kóstolóval. Az együtt 
töltött idő sokáig emlékezetes maradt, amit a következő 
találkozásokkor gyakran felemlegettek. 
A hurka készítés magyar szokás, gondolnánk, azonban 
meglepő módon az eddigi világrekordot Belgiumban állí-
tották fel. 2002-ben közel 4 km-es, pontosabban 3839 m-es 
véres hurkát készítettek. Érdekes a felhasznált anyag meny-
nyisége. 3 tonna húst, egy kisebb fajta sertéshizlalda állo-
mányát, 1000 liter vért és egy tonna hagymát dolgozott fel 
nyolc férfi 30 óra alatt. 
A városba szakadt ember visszavágyik a régi hagyomá-
nyokhoz. A disznó leszúrását kivéve, a disznó feldolgozása 
és az azt követő tor remek családi, és társasági esemény. 
Azonban a bérházak aprócska konyhája, és az egymást kö-
vető sok emelet nem alkalmas arra, hogy ott disznóölést 
tartsanak. Ennek a vágynak a pótlására találták ki a disznó-
öléses turizmust. Ami ugyan vendégcsalogató programmá 
vált, de nem tudja pótolni azt a családias hangulatot, amit 
az igazi disznóölés nyújt.  
A disznótor témakörben nagyon sok lehetőség rejlik, a drá-
mától a humorig, a kis széljegyzetektől a színdarabokon át 
a filmekig, érdemes utánanézni. Más országokban, ahol 
szintén emeletes bérházakban laknak a családok, ugyan úgy 
kivitelezhetetlen a disznóölés, mint nálunk. Cristian 
Mungui forgatókönyve alapján (4 hónap, 3 hét és 2 nap) 
készült a Mesék az aranykorból című román film. Több, 15 
perces darabból áll, amelyek a Ceausescu-rendszerben élő 
városi legendák alapján készültek. Többek között a Legen-
da a rendőrről története ismerős lehet. A mohó rendőr kará-
csonyi ajándékként disznót kapott az egyik rokonától, amit 
titokban akart tartani. Mint tudjuk, a panellakásokban a 
rossz hangszigetelés miatt, az egész blokkban hallani, ha 
valaki egy kicsit is hangosabb a kelleténél. A rendőr, hogy 
ne csapjon zajt, kitalálta, hogy mielőtt leszúrja a disznót, 
gázzal elkábítja. Azonban a disznóban felhalmozódott gáz a 
pörzsöléskor felrobbant a lakással együtt. Ennek a történet-
nek az alapgondolata köszön vissza a 77 magyar rémmese 
című könyvből, mely Czakó Gábor és Banga Ferenc alkotá-
sa. Reményik Zsigmond pedig Pokoli disznótor címmel írt 
darabot 1955-ben. Krúdy 1929-es írásából érdemes pár sort 
felidézni: ” …S a disznó ezalatt gyönyörűen, rózsaszínűen, 
megmosakodva, megfürdötten emelkedett ki a szalmarakás 
hamvaiból. Most már alaposabban szemügyre lehetett ven-
ni őkelmét, mint kondor bundájában, talán a legszebb látvá-
nyosság volt egy fertályóráig a Szigeten, mert az emberek 
nagy elismeréssel emlegették. S emlegeti még manapság is 
néhány régi vendég azokat a kolbászokat, amelyeket a ka-
tonai marsok dobolásával aprított az óbudai hentes bárdjai-
val. Emlegeti néhány hálás emlékezet a friss hurkákat, ame-
lyek olyan bűvölően sisteregtek, hogy darabidőre az egész 
életet és az egész ködbe veszett Budapestet elfelejtették. 
Emlegeti a boldogult József nádorispán nagy fogadóterme a 
szalonnákat, füstölt húsokat, amelyeket más hely híján itt 
felakasztottunk. És emlegeti a szigeti disznótor felejthetet-
len illatait, amely illatok darabidőre lepipálták a rózsásker-
tek emlékezetes illatát.” 
Harminc éve, amikor Norvégiába költöztünk, jómagam 
mindennap főztem, és megpróbáltam elfogadni a főzéshez 
szükséges norvég alapanyagokat. Reggelire, tízóraira a 
felvágottakat. Azonban a magyar ízek utáni vágy tovább élt 
bennünk. Amikor hazalátogattunk, ez sajnos csak évente 
egyszer fordult elő, akkor igyekeztünk megtölteni minden-
féle disznósággal kocsink csomagterének egy részét. Any-

nyit soha sem tudtunk hozni, hogy hosszabb időre kitar-

tott volna. Ekkor jött a nagy ötlet, hogy rendezzünk disznó-
ölést otthonunkban, és készítsünk hurkát, kolbászt. Baráta-
ink is lelkesen fogadták az ötletet, s így összefogva kezdtük 
megszervezni a sajátos disznóölésünket. Mint minden ren-
des magyarnak, nekünk is volt húsdarálónk, amihez már 
csak a töltőrész hiányzott. A szó szoros értelmében az igazi 
disznóölés szóba sem jöhetett, mert senki sem vállalta vol-
na egy disznó leszúrását, meg hát a böllér sem úgy szüle-
tett, hogy már mindent tudott. Hosszú évek alatt tanulta 
meg, hogy mit, hogyan kell tennie, ezért az egyik nagyobb 
láncolat üzletében megrendeltünk két fél disznót, amire 
éppen árkedvezmény volt. Szombat reggel vehettük át a 
húst, s így megkezdődött a malackánk feldolgozása. Disz-
nónak méreténél fogva sem mondhattuk, és zsírnak való 
szalonna is alig volt rajta. A feldolgozás előtt mi is megit-
tuk a kupica pálinkát, hiszen a hagyomány az hagyomány.  
Ahhoz képest, hogy életünk első nagy vállalkozása volt, 
remekül haladtunk. Véres hurka szóba sem jöhetett, azon-
ban a májassal éveken át próbálkoztunk. Mi tagadás, nem 
volt az igazi, de azért ehető volt. Talán a kolbászkészítés-
ben voltunk a legsikeresebbek. Lelkesen aprítottuk, darál-
tuk, kevertük a húst. Levélmérlegen grammokban számol-
tuk a hozzávaló fűszereket. Ízlelgettük, mígnem elértük az 
általunk áhított legjobbat. Több receptet is kipróbáltunk, de 
valahogy mindig visszatértünk a legelsőre, mert azt éreztük 
a legjobbnak. Volt olyan év, amikor a karaj volt leárazva, s 
abból vettük a kolbásznak valót. Elgondoltuk, hogy ha ott-
hon elmesélnénk, hogy mi karajból, ami az egyik legneme-
sebb része a disznónak, készítjük a kolbászt, hát kaptunk 
volna hideget, meleget. Megjegyzem, hogy nem abból sike-
rült a legjobb kolbász, mert számunkra túl száraznak tűnt. 
A kísérletezgetések akkor szűntek meg, amikor egyik alka-
lommal a két család részére a közel 20 kg kolbászt hideg 
helyett meleg füstöléssel tartósították, ami majdnem főtt 
kolbászt eredményezett. Csak a fagyasztó segíthetett, ahon-
nan bizonyos időközönként elővettünk egy-két szálat, amit 
megsütve fogyasztottunk el, vagy feltétként kenyérrel. Saj-
nos ez az akció annyira lelombozta a lelkesedésünket, hogy 
abba is hagytuk a már rutinná vált kolbász készítést. Ekkor-
ra azonban már többféle kolbászt, szalámit lehetett kapni 
Svédországban, ahova rendszeresen átjártunk. Ma már erre 
sincs szükség, hiszen itt Norvégiában is vásárolhatunk ma-
gyar kolbászt és szalámit is. Ezen kívül a mai repülőjegy 
árak lehetővé teszik, hogy gyakrabban, akár egy-egy hosz-
szabb hétvégére is hazaugorjunk különösebb anyagi meg-
erőltetés nélkül. Természetesen egy feldolgozott disznót 
nem tudunk magunkkal hozni, viszont a mindennapi étke-
zéseinkbe bele tudunk csempészni néhány nosztalgia mor-
zsát, amivel kielégíthetjük vágyakozásunkat a jó ízű ma-
gyar disznóságok iránt. 
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Ághegy Könyvek 
  

 1.Tóth Ildikó: Múltbanéző — elbeszélések 
 2. Tar Károly: Száraz oázis —  színjáték-sorozat  
 3. Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek   
4. Bernhard Nordh: A hódtavi újtelepesek  
 5. Erdélyi Szépmíves Céh  Emlékkönyv –  
összeállította Tar Károly  
 6. Lőrinczi Borg Ágnes: Állapotok - versek  
 7. Agnes Borg: Tillstånd - svéd versek  
 8. Bjerck-Amundsen: Søren Kierkegaard 
kezdőknek – Fordította: Lázár Ervin Járkáló.  
 9. Dohi Alexandru: Altermundia -  Fordította 
T.K.   
10. Tar Károly: Itt és ott- versek 
11. Dohi Alexandru: Altermundia — svédül.  For-
dította Lőrinc Borg Ágnes 
12. Dohi Alex: Illatok könyve — Fordította T.K.  
13. Tar Károly:  Pánik —  regény 
14. Skandináviai helyőrség — az Ághegy-Liget 
Baráti Társaság pályázatára érkezett írásokból, 
lemezmelléklettel  
15. Elekes Ferenc: Éden Bádenben — kisregény 
és Leborult szivarvég — egyszerű történetek 
16. Asztalos Morell Ildikó: Feloldozás — versek 
17. Hjalmar Söderberg: Jézus Barabbás —regény 
— fordította Szente Imre 
18. Gödriné Bedő Ilona: Gondolatok idegenben—
versek 

 Tízenöt esztendő termése: 
50 folyóiratszám, 10 kötet,  
-  több mint hatezer oldal 
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19. Molnár István: Mint pillangó a tűzhöz– re-
gény 
20. Dohi Alex: Definíciók könyve—versek. For-
dította: Tar Károly  
21.Veress Mária: Életre, halálra — kispróza 
22. Janáky Réka: Válogatott versek  
23. Tar Károly: Táncház — gyermekversek –
Pusztai Péter rajzaival 
24. Tar Károly: Firka irka  — gyermekversek—
Pusztai Irina rajzaival 
25. Gaál Zoltán: Szemünk kinyílik—talán,versek 
26. Gaál Zoltán: Svart på vitt – svéd versek 
27. Tóth Ildikó: Ajtó, ablak nyitva van  
28. Tar Károly: Ami eszembe jut – kisprózai írá-
sok 
29. Gödriné Bedő Ilona: Valamit mindig megkö-
szönni - versek 
30. Tóth Ildikó: Méráról csak álmodom 
31.. Hommage Tomas Tranströmer — fordítások 
32. Tar Károly: Hajnalban vadnyuszik ablakom 
alatt - regény 
33. Tar Károly– Moritz Lívia: Vers– kép 
34. Tar Károly– Soó Zöld Margit –Játékos torna 
35. Gaál Zoltán – Kovács Ferenc: Fák egymás  
között 
36. Tar Károly: Est- versek 
36. Forró Tamás: 1956-os magyar menekültek 
Norvégiában 



Január 21-én van az anyanyelv nemzetközi nap-
ja, január 22-én pedig a magyar kultúra napja. 
A magyar kultúra több területen is a Világ első számú kultúrá-
ja pl. a nyelvünk, a népdalaink száma és szépsége, közmondá-
saink, népmeséink, néprajzunk.. 
Egy nemzetet értékei ( pl. nyelve, lelkisége, szellemisége, tu-
datossága, erkölcse, jelleme, becsületessége, jósága, cseleke-
detei ), jelképei és történelme tartanak meg. 
 

Tóth Elemér: Vers az anyanyelvről 
 
Magyar csak addig lehetsz, 
amíg nyelvedet őrzöd. 
Ezer év csodája ez, 
akár a saját bőröd. 
 
Mert az anyanyelv joga 
a legmagasabb törvény. 
Nem nyelheti el soha 
semmilyen gonosz örvény. 
 
A gondolatra illik, 
minden szava valóság. 
Magas hőfokon izzik, 
süt belőle a jóság. 
 
A tisztaság, a szellem 
minden szavában ragyog. 
Nem kell tán vezekelnem, 
ha hűségese vagyok. 
 
A bölcsőben jövőt hajt 
még újabb ezer évre... 
Tartásra hív, gyógyít bajt, 
tanít igazra, szépre. 
 
Hát ne tagadd meg soha, 
mert ez a gyökér táplál. 
Bizony mondom: ostoba, 
ki idegenül kántál... 
 
Ember csak addig lehetsz, 
amíg nyelvedet őrzöd. 
Naponta csodát tehetsz, 
ha az lesz az erődöd! 

 
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl min-
den más nyelvet." 
(Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első né-
met tudományos nyelvtan megalkotója is volt.) 
"Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véle-
ményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcstermé-
ke." ( Berglund svéd orvos és műfordító -- Magyar Nemzet 
2003.. XII. 2. 5. o.) 
„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a 
magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett 
volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehe-
tett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől 
duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi 
különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit." ( George Ber-
nard Shaw drámaíró ) 
"Az egészséges nemzetiségnek ... egy főkísérője a nemzeti 
nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él, bármi sínylődve 
is sokszor ... , de ha az egyszer elnémul, akkor csak gyászfűzt 
terem a hon, mely a voltakért szomorúan eregeti földre ... 
lombjait." (Széchenyi István: Hitel) 
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Bartók Béla emlékezete 
 
 
„Csak úgy lehetünk európaiak, ha nem feledkezünk meg 
anyanyelvünkről és gyökereinkről, csak úgy lehetünk jó 
magyarok, ha egyben európaiak is vagyunk.” 
 
„Csak akkor beszélj idegen nyelven, ha erre feltétlenül 
szükség van !" ( Bartók Béla ) 

A kép tartalmát többen kritizálták -- nékik írom -- ha én 
készítettem volna a képet, akkor hibátlan lenne. A képen 
lévő nagybetűs szöveg és a kép mellett lévő anyagok tar-
talma a lényeg, azok viszont jók ! ( Brindza A.) 
 
AZ ŐSI MAGYAR NYELV 
 
(A vizsgálatot a Sorbonne egyetem nyelvészei végezték) 
A mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz! 
Az etimon definíciója: Az etimon valamely emberi szó 
legősibb formája. Ősszó. 
A szavak eredetét kutató nyelvészeti segédtudománynak, 
az etimológiának a vizsgálati tárgya. 
Különböző források felhasználásával, összehasonlításon 
keresztül az etimológusok rekonstruálnak egy-egy eti-
mont. 
A vizsgálatot a Sorbonne egyetem nyelvészei végezték, 
akik összehasonlításokat csináltak számítógépek segítsé-
gével, a nyelvek ősiségére nézvést, hogy mely nyelv őr-
zött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-
etimonokból, alapszavakból, a következő eredményre 
jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a 
csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a 
tibeti szanszkrit 12 %, az ős török, türkmén 26 %, a mai 
magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!” 
 
Továbbá: A MAGGYAR NÉP A MAG NÉPE! A 
MAGGYAR AZ ŐSNYELV! 
 
http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/a-magyar-nep-mag-
nepe-magyar-az-osnyelv.html 
(Forrás: Magdi Hun-Kipcsak/magyarvagyok.info nyo-
mán) 
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Tar Károly 
 
Páros kérdés 
 
Pár pár hány pár? 
Párban hány jár? 
(Kettő egy pár, 
egypárban jár. 
Magában jár 
néhány, ha pár.) 
 
Egy liba, nem a liba 
 
Bujocskát játszik az egy, 
mikor a szóból kimegy, 
mert határozatlanul 
a szavak elé tolul. 
Egy liba nem a liba, 
ebből lehet galiba. 
Egy liba: ismeretlen. 
A liba: egyetlen. 
Ha egy ember: valaki, 
az ember: tudjuk, hogy ki. 
Ha több ember: emberek. 
Az ember csak egy lehet. 
A ház, a könyv, a ló, a tó 
Az ágy, az erdő, az autó 
Nevek előtt a névelőkkel, 
sorjáznak összeillőkkel. 
A Péter, az Éva, a Pál - 
pongyolában, utcán sétál. 
 

 
 

Süvölt a szél* 
 
1. 
Süvölt a szél, fagyos ágon                           
Vintern viner, på de                             
Gubbaszkodik a madár,                                
frusna grenarna sitter en fågel.          
Gubbaszkodik, álmodozik:                         
 Uttråkad drömmer den sig bort,                    
Hol a tavasz, hol a nyár?                              
 var är våren, var är sommaren. 
 
2. 
Hová lett a zöld lomb, virág,                     
 Var försvann de gröna löven, alla  
Meg a tarka pillangó?...                                
blommor och fjärilarna?   
Süvölt a szél, csörög a jég,                         
 Vinden viner, isen klirrar 
S nagy pelyhekben hull a hó.                     
 och i stora flingor faller snön. 

 
 
* Egy százesztendős magyar elemis  
olvasókönyvből 
 

Fordította: 
Tar Bengtsson Emma 
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MAGYAROK TÖRTÉNETE - 30 
Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulóján  
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Mátyás király  a Fadrusz szobron 
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        Korcsolyázik a király 
 
A fiú a bal lábán siklott, a jobb lábával lendítve magán előre 
ugrott és fél fordulattal hátrafelé érkezett a jobb lábára. Kor-
csolyája pillanatra megvillant a szürkeségben, amikor ke-
mény testbe ütközött. 
 – Bocs! – szólt ijedten.  Két vasmarok szorításában lassan 
magasba emelkedett a csillogó műjégről, kíváncsian fordí-
totta fejét jóakarója felé. A késő esti ködben mosolygó 
bronzarcot látott. A termetes férfi vállára omló dús haján 
babérlevél koszorú pompázott. 
–  Sikerült a Kadett ugrás! – szólt a vasmarkú. 
- Te vagy Mátyás király? – kérdezte a fiú. 
 – Éljen Mátyás az igazságos! – harsogta Kinizsi Pál és a 
stilizált várfok alól a kolozsvári Fadrusz emlékművét körbe-

Mátyás király szülőháza Kolozsváron 

Mátyás aranya 
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kerítő jégpályára 
lépett. Magyar 
Balázs szétvetett 
lábakkal állva fel-
nézett a király 
lovára, nem hitt a 
szemének, üres 
volt a nyereg. 
 – Vigyázzon jó 
uram, ahol fényes, 
egyenes!   
Báthori István 
mindkét kezében 
megmozdultak a 
győzelmi zászlók.  
– Ne féltsd te ve-
zérünket megállt ő 
a Duna jegén is – 
szólt halkan Sza-
polyai István és 
két karját óvó 

mozdulattal széttárva fordult a király felé. – Annyi török 
verő háborúban lovagolt felséges királyunk, időnként meg 
kell mozgatnia gémberedett tagjait. – Jól mondja, nádor 
uram, de arra is figyelmezzen, hova lett az egyik sarkantyúja. 
A fiú megszeppenve hallgatta a nagyok társalgását. Kinizsi 
Pál azt is nehezményezte, hogy a királynak is görbe lett a 
sarkantyúja, pedig nemrég újították.  
– Késő van már. Holnap majd kiderítjük kinek mi baja sar-
kantyúinkkal. Ezt a gyereket pedig kísérjék kegyelmetek 
szállására, biztosan várja már az anyja… 
A király vigyázva jégre engedte a kisfiút és hátramenet, 
mintha korcsolyacipőben volna hirtelen leszúrt 
Ritterbergerrel magasra felugorva, ötöt forgott és jobb lábára 
érkezve huppant lova nyergébe. – Egy életem, egy halálom, 
kérdezni szeretne valamit a gyerek, felséges királyom – mor-
gott a bátran, mintha zablátlan volna Mátyás király Fakó 
nevet viselő lova, akiről a facebook is hírül adta éppen, hogy 
hat nyelven beszél és időkapszula van a gyomrában. 
 – Beszélj! – a király, mert annyira okos volt, hogy még a 
lovával sem kezdett vitába. 

A fiú 
éppen 
hátrafelé 
koszorú-
zott a 
szobor 
körüli 
jégpályán 
és azon 
spekulált, 
hogy 
belekezd-
jen dupla 
Lutzba. A 
felszólí-
tásra le-
cövekelt.  
– Meg-
halt Má-
tyás ki-
rály, oda 
az igazság! Tessék nekem megmondani, mit jelent ez? 
Miért mindig ezt sóhajtja nagyapám?  
 - Igazat beszél! – dörögte Magyar Balázs miközben pedert 
egyet a bajuszán. Báthori Istvánban felment a pumpa. - 
Még hogy meghalt?! Hiszen te is látod kisfiam, hogy él…  
- Akkor meg miért „oda az igazság?” Miért oda? És hova? 
– Jó kérdés! – szólt kiegyenesedve nyergében a jó király. – 
Azt pedig, hogy hova lett és hol, merre van igazság éppen 
neked és társaidnak kell majd kideríteni. –De, de… - 
bugyborékolt az ellenkezés a kisfiúból, aki mindig ott ült a 
füle mögött és duzzogott. – Semmi de… Igyekezz hazafe-
lé, ágyban a helyed! Látod, mi is szundítunk egyet! Hol-
napra talán okosabbak leszünk. 
A király vezérei szépen és katonás rendben helyükre áll-
tak, okos lova bólogatott. „Az idő nekünk dolgozik” Mint-
ha ezt hajtogatta volna. 
A fiú hazaiszkolt. Alig várta, hogy másnap reggel nagyap-
ját az időről kérdezze. 

Mátyás király katonái 

Beatrice királyné 
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26 

A dizájnér varázsa 
Palotai Gábor  grafikus munkáiból 

A stockholmi művész bemutatása az Ághegy mellékletben 
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Az emberi butaságot bizonyítandó, egyes árucik-
keken értékes vevőtájékoztatók néhány gyöngyszeme: 
 
A gyógyszeres dobozon: Mellékhatás: hirtelen halál. 
Altató tabletta dobozán: Álmosságot okozhat. (Még sze-
rencse...) Mellékhatás. Álmatlanság (Hiszen ez ellen vet-
tem be.) 
Sears hajszárítón: Alvás közben ne használja! (Pedig pont 
ilyenkor kéne, hogy jól nézzen ki a hajam!) 
Chips zacskón: Ön is nyerhet! Még vásárolnia sem kell! 
Részletek a zacskóban (Csak áruházi tolvajok részére) 
Mélyhűtött (mirelit) árun: Felhasználási javaslat: Kiolvasz-
tani. (Persze ez csak javaslat. Ehetjük jégbe fagyva is!) 
Tesco tiramisu dobozán (a doboz alján!): Ne fordítsa fel! 
(Szuper! Most már késő!) 
Pudingos dobozon: A termék melegítés után forró lesz! 
(Mint ahogy az éjszaka után nappal jön.) 
Vasaló dobozán: Ne vasalja a ruhát saját testén! (Pedig 
ezzel mennyi időt spórolhatnánk!) 
Karácsonyfa izzókon: Csak kültéri, illetve beltéri haszná-
latra! (Esetleg hol máshol használhatnánk még?) 
Japán konyhagépen: Az ember alapvetően nem tud repülni. 
Ezt a tényt a jelmez viselete sem befolyásolja! (No com-
ment...) 
Svéd láncfűrészen: Ne próbálja kézzel, vagy külső nemi 
szerveivel megállítani a fűrészt! (Úristen! Volt már példa 
erre....?) 
Javítóműhely bejáratánál: Mindent megjavítunk. Kérem 
kopogjon, mert a csengő nem működik. 

vidám oldal 
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A rendőr matematikát tanul, egy nap sugárzó arccal 
jön haza, és a feleségéhez fordul: 
- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy: 
5-7+2=0! 
- ?! 
- Elmondom még egyszer! 5-7+2=0! Hát nem csodálatos! 
- Nem értem - mondja az asszony -, de mondj egy konkrét 
példát. 
- Figyelj asszony! Megy egy busz a végállomás felé. 
5 utas utazik rajta. A végállomáson leszállnak 7-en. 
Hát persze hogy fel kell szállnia 2 embernek, hogy üres le-
gyen az a rohadt busz! 

 
700 úszó vesz részt a versenyeken, a különböző számokban, 40 éremkollekcióért folyik a verseny. 
A magyarokon felül a dánoknak is drukkolhatunk , Dánia ugyanis a magyarhoz hasonlóan úszónemzetnek számít. A baj-
nokság helyszíne a Royal Aréna Koppenhága új épülete,  Ørestad Syd-ben található Amageren, közel az autópályához, 
metróhoz, vonathoz és a reptérhez. 15000 néző fér el a 35 000 négyzetméteres csarnokban, melynek külön érdekessége a 
hangszigetelése és a zaj elnyelésére kialakított megoldások. 
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