
A magyar kultúra helye, haszna és hivatása Svédországban

Előszó
2010. október 19-én, a kora délutáni órákban a DKV 
Zrt. 1-es villamosán utaztam a Szent Anna utcától a 
Kossuth térig. Az út három percet tart. A felszálló 
oldallal átellenes ajtó előtt lévő és azt kettészelő kor-
látnak támaszkodva álltam. Félig ősziesen, félig téli-
esen öltözve: zakó és kesztyű, sál, sapka. A Város-
háza utcánál az utolsó pillanatban szállt, ugrott fel 
egy fi atalember, aki jóval téliesebben volt öltözve. 
Rögtön felém fordult, majd egy ügyes mozdulattal 
farzsebéből kikapta tárcáját, s mutatta. Mondott is 
valamit, de mivel valószínűleg magammal voltam 
elfoglalva, nem értettem, mit mondott, de megérte-
ni véltem a test-nyelvét: jegyeket–bérleteket! Volt ne-
kem, elő is szedtem, s mutattam. Mi az? – kérdezte. 
Mondtam, a Debreceni Nyári Egyetem „Az anya-
nyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben” 
elnevezésű felnőtt tanulói műhelyén veszek részt, s 
ők állították ki ezt a bérletet számomra.

Nagyot nevetett, ő azt hitte, én vagyok az ellenőr!
Kossuth tér!

Használati útmutató
Remélem, e szövegemet úgy fogjátok hallgatni és 
fogadni, mint aminek én szántam minden egyes 
mondatát, bekezdését, mint bevezetőt az előadá-
som után következő beszélgetéshez.

Megígértem magamnak, nem használok idéze-
teket (régi magyartanárom pedig mindig arra buz-
dított, ezek emelik az előadás értékét), de mi sem 
lehet jobb, mint egy megszegett ígérettel kezdeni: 
„Most is csak azért szólalok meg, mert kíváncsi vagyok, 
hogy mit fogok mondani…” – mondta Tamási Áron 

* Készült a Stockholmi Önképzőkör megbízásából, 
elhangzott 2011. június 25-én, Tångagärde-n. Az 
„indoeurópai magyarok” szókapcsolattal Szvatkó Pál 
1938-ban írt Indogermán magyarok című, a Magvető 
Könyvkiadónál, a Gondolkodó Magyarok sorozatban 
1989-ben megjelent könyvére utalok. A könyv anyaga 
egészében megtalálható a MEK-en:
(http://mek.niif.hu/06100/06109/html/)

1937-ben egy szlovenszkói körútján. Mindez csak 
arra válasz, hogy amikor a felkérést megkaptam, 
én úgy értettem, itt Tångagäreden valamiről elő-
adást kell majd tartsak. De nem, a saját vélemé-
nyemre voltak kíváncsiak a szervezők!

Bevezető
Igen hálás vagyok az Önképzőkör vezetőségének 
és a programot összeállítóknak, hogy az idei tábor 
tematikáját megfogalmazó mondatból kimaradt az 
-nk, a többes szám, a mindannyiunkat magában fog-
laló személyes birtokrag, nevezetesen: a „történel-
münk tükrében”. Így talán (a „történelem tükrében”) 
valamivel szabadabb, ám ugyanakkor nehezebb is 
lesz kapcsolódnom a témához, körülírni a svédor-
szági magyar közbeszéd hangulatát, várható irányát 
vagy jobb esetben irányait, s netán eleget tenni a ké-
résnek, hogy kibontsam az alcímben felsoroltakat.

A legutóbbi, Göteborgban megrendezésre ke-
rült „török projekt” egyik elemeként lezajlott kiál-
lítás-megnyitón elhangzott beszédem után odajött 
hozzám két fi atal leány, s afelől érdeklődtek, ho-
gyan állíthatnának ki ők is a galériában. Én sehova 
nem tartozom – nem vagyok tagja az egyesületnek, 
amely fenntartja és üzemelteti a galériát – mond-
tam, de mindenhol otthon vagyok.

De hol vagyok én most, kedves barátaim!? Talán 
jobb lenne, ha kezdettől ellenfeleimnek s mint olya-
nokat, kedveseknek szólítanálak benneteket. Mert 
ugye jobb, ha ellenfélből lesz a barát, nem pedig 
fordítva. Hol vagyok én most, miközben itt állok?! 
Hogy mégsem lebegjek a semmiben, legyen itt egy 
vonal, amin talán majd haladok, vagy legalább el-
mozdulok valamerre: ______________X_________

S jobb lesz egyből pontosítani is (előadásom so-
rán több hasonló, a közérthetőséget korábban már 
sikerrel szolgáló egyszerű modellt fogok használni):

63

INDOEURÓPAI MAGYAROK, 

FINNUGOR SVÉDEK*

Sall László

S
Z
A

K
M

A
I

B
E
S
Z
Á

M
O

L
Ó

K



64

S már valóban csak az egyszerűség kedvéért 
hadd nevezzem ezeket a tengelyeim végén lévő 
pontokat Északnak (É), Délnek (D), Keletnek (K) és 
Nyugatnak (NY).

És ha most – több történelmi, sőt logikai lépést 
is átugorva, melyekre visszatérhetünk majd a be-
szélgetésünk során – a nemzeteket is szerves, egy-
séges, sőt „egynemű” fajoknak tekintjük, ők is be 
fogják járni, sőt futni egyedeik fejlődési szakaszait. 
Magyarán – bár nem lelőve a poént – meghalnak. 
Hacsak… lásd Darwin fejlődéselméletét vagy akár 
az elméletfejlődést is. De hadd haladok tovább!

A kultúra
Bizony a kultúra, bármennyire is szeretnénk hinni 
(de most látom, valamilyen megfejthetetlen okból 
többes számban beszélek!) már-már annyira, hogy 
hirdetjük is (lásd például hu.se.t), nemhogy egyesí-
ti a nemzeteket, hanem éppen ez az, ami per defi ni-
tionem elválasztja őket! Mondhatnám, hogy éppen 
erre találták ki, védekező mechanizmusként.

Egyszer már bevezettem a Maslow-i piramist 
köreitekben (2007. január 31-én, a Magyar Ház-
ban). Most ismét felhasználom, majdnem abban az 
összefüggésben, mint akkor (etnikai identitásunk 
leírását megkönnyítendő), azzal a kiegészítéssel, 
hogy most konkrétabban vizualizálom az általa 
kimutatható feszültség(ek)et és a belőle meríthető 
energiákat.

De azok kedvéért, akik nem vehettek részt, ma-
gyarán nem hallották akkori okfejtésem, s ismétlé-
sül azoknak, akik ott voltak, de elfelejtette/ék, ez 
volt a kérdés Devecseri Gábor fordításában: „az én 
kedves lelkem mért szól velem erről?” (Iliász, 22. 
ének).

Hát azért, kedveseim, mert a gyermekeink rólunk 
alkotott képe a mérvadó: úgy kell élnünk, hogy 
már most az ő feltétel-rendszerüknek feleljünk 
meg! Az ő hazájukban!

De előbb hadd tegyek eleget az alcímben ígér-
teknek, persze csak röviden, s szabadulva a többes 
számtól, első személyben.

Persze tudjuk, nincs eleje, kezdete, s még vége 
sincs, csak mozog: ez a kultúra.

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsé-
gével (SMOSZ), illetve akkori elnökével ideérke-
zésem után három hónappal beszéltem először. 
Norvégiában volt akkor egy amatőrszínházi vi-
lágtalálkozó, arra szerettem volna elmenni, azért 
kértem pénzt. – Igen, kaphatok, mondta az elnök, 
de ezt Göteborgban kell kérjem, az ottani magyar 
egyesülettől. Persze kértem, de nem kaptam, mert 
nem voltam tag. Szóval így kezdődött, ha valaho-

gyan mégis datálni kell (1990. húsvét és pünkösd 
között) találkozásomat a svédországi magyar kul-
túrával.

Meg ott kezdődött, hogy a bátyám felhívott a 
Volvóból – akkor még ingyen lehetett onnan telefo-
nálni (!) –, s mondta, hogy mit írt a Göteborgs-Pos-
ten. Persze semmi sem kezdődik, meg ér véget 
– igaz ugyan, vannak csúcspontok, amiket köny-
nyen lehet kezdetnek meg végnek minősíteni –, de 
hogy az eseményeket mégis kordában tudjuk tar-
tani, maradjunk most ennél a megfogalmazásnál, 
behatárolásnál. A GP már akkor is Göteborg leg-
nagyobb, Svédország harmadik legnagyobb lapja 
volt. Valamit írt Antall Józsefről vagy Boross Péter-
ről, meg arról a veszélyről, amit a feléledő magyar-
országi nacionalizmus a megújuló Európára jelent-
het. Ebből csak annyi érdekes most, hogy ez vagy 
1993-ban, vagy ’94-ben volt. (Nem érdekel, monda-
nám most, s bár lehet, hogy akkor is pontosan ezt 
mondtam, de erre meg a bátyám azt mond(hat)ta: 
„Mit csinál ilyenkor a magyar követség?”)

Így kezdődött tehát: felhívtam a Magyar Nagy-
követséget, s ott a sajtó- és kulturális attasét kértem. 
Ezt a tisztet akkor (1993–97) Bus Szilveszter látta 
el (ma Jakartában, Indonézia fővárosában nagy-
követ). Én kérdeztem (amit a bátyám), ő mondta, 
igyekeznek, de nem tudnak minden hasonló cikk-
re reagálni, viszont örülnek, hogy mi, svédországi 
magyarok is fi gyelünk ezekre. S még inkább örül-
ne, ha mi magunk is megkeresnénk véleményünk-
kel a svéd lapokat. Ennél többre és lényegesebbre 
nem emlékszem. A fontos nyilván az volt, hogy így 
megismertük egymást Szilveszterrel, hiszen ezt a 
beszélgetést aztán még számtalan újabb követte.

Ekkor még nem voltam tagja a Kőrösi Csoma 
Sándor Művelődési (akkor még KCSS Ifjúsági) Kör 
vezetőségének. A sajátos svédországi egyesületi és 
kulturális modellnek köszönhetően azonban ha-
marosan tárgyalnom kellett velük. Hiszen innen 
(93–94-től) 1996 már csak két-három év volt. – Igen, 
a Millecentenáriumról van szó. Abban az évben 
sikerült a Göteborgi Nemzetközi Könyvvásáron 
(Bok & Biblioteksmässan), Magyarországot kicsit 
jobban is bemutatni. A téma az október 24–27-e kö-
zött megrendezett vásáron a multikulturalitás volt. 
Ezt megelőzően, az 1985-ös kezdés óta a szomszé-
dos, illetve az északi országok, valamint Német-
ország mutatkozott be, miközben különböző témái 
voltak a vásárnak.

Magyar kiállító már korábban is volt. Rendsze-
resen és a göteborgi magyarok nagy megelégedé-
sére Hajdu Anna a Kultúra Külkereskedelmi Vál-
lalat (1389 Bp., Pf. 149) könyvexport osztályáról 



65

S
Z
A

K
M

A
I 

B
E
S
Z
Á

M
O

L
Ó

K
 –

 S
al

l 
Lá

sz
ló

: 
In

d
o
eu

ró
p
ai

 m
ag

ya
ro

k,
 fi
 n

n
u
g
o
r 

sv
éd

ek
. 
A
 m

ag
ya

r 
ku

lt
ú
ra

 h
el

ye
, 

h
as

zn
a 

és
 h

at
ás

a 
Sv

éd
o
rs

zá
g
b
an

emlékeim szerint ebben az évben (tehát 96-ban) 
járt itt utoljára.

Bus Szilveszter segítségével hamarosan megfe-
lelő partnert kaptam Budapestről Szabó-Pap Gab-
riella személyében, az akkori Művelődési és Köz-
oktatási Minisztériumból.

Így 1996-ban a második magyar standot a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
állította fel. A programok közül mindenképpen ki-
emelendő az az együttműködés, amely a KCSSMK 
bevonásával a göteborgi Haga mozival valósult 
meg. Esterházy Péter önéletrajzi Anna fi lmjét, illet-
ve a Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényé-
ből készült fi lmet vetítettük.

A mostani témához kapcsolódóan sokáig nem 
történt semmi említésre méltó köztem és a nagy-
követség között. Legalábbis láthatóan nem, hiszen 
az évkönyvek nem jegyeztek fel semmit ebből a 
korból.

Bus Szilveszter helyi kezdeményezésre buz-
dító felhívását azonban nemcsak hogy komolyan 
vettem, hanem egész Svédországra ki is szélesítet-
tem, amikor 2000 őszén elindítottam a Két évszakot. 
Azonban ez már átnyúlt Makkay Lilla küldetésé-
nek idejére (1997–2001), s ebben az együttműkö-
désben már benne volt a Magyar hét csírája. Nem 
kevesebbre vállalkoztam, mint létrehozni és mű-
ködtetni egy félévente megjelenő svédországi ma-
gyar művészeti kiadványt, melynek célja: „teret 
biztosítani a Svédországban élő magyar alkotó- és 
előadóművészeknek közös megjelenésre, teret biz-
tosítani a sokszínűség felmutatására, erősíteni a 
svédországi magyarság azonosságtudatát, a segé-
lyek megszervezésével erősíteni a kapcsolatokat a 
svédországi magyarság és a magyarországi illetve 
Kárpát-medencei magyarság között”. Habár ekkor 
már elég sok svédországi magyar alkotóművészt 
ismertem, mindenkit azonban mégsem! Ebben kér-
tem Lilla segítségét, aki készségesen osztotta meg 
velem idevonatkozó ismereteit. Kaptam tőle egy 
hosszú listát címekkel, telefonszámokkal. Ebben az 
időben még nem sok embernek volt e-mailje, így 
postán küldtem szét a leveleket. Néhányan pozi-
tívan válaszoltak, mások inkább csak érdeklődtek. 
Ketten azonban, Gergely Tamás és Mervel Ferenc 
(1936–2004), egyből lelkes igennel és anyagokkal 
álltak mellém. Az első számba még Lipcsey Emőke 
is adott verset, őt Göteborgból személyesen ismer-
tem. Így lettünk négyen az első szám szerzői. Ekkor 
az információhordozó még az a fl oppy-lemez volt, 
amelyet ma már nem is lehet az újabb gépekben 
meghajtani. Azonban szerencsére a megjelenést 
követő második héttől kezdve az internetre is ki-

tettem az anyagot, az első szám itt tekinthető meg: 
http://home.swipnet.se/~w-78080/ket.evszak/.

A kiadvány ára kezdetben 20 SEK volt. S szán-
dékunk az volt, hogy „a bevétel teljes összegét ma-
gyarországi és Kárpát-medencei éhező gyermekek 
megsegítésére használjuk, a készpénzt juttassuk 
el az illető országba.” Ám sajnos az a gyermekét-
keztetéssel foglalkozó magyarországi alapítvány, 
amelyet kinéztem magamnak, nem válaszolt leve-
leimre. A harmadik számtól (2001 őszén) 50 SEK-re 
emeltem a kiadvány árát, ekkor már az információ-
hordozó a CD-rom volt, s gyűlt a pénz! Kezdettől 
az volt a szándék, hogy március 15-re illetve ok-
tóber 23-ra jelenjen meg a Két évszak, hogy az ép-
pen aktuális megemlékezéseken tudjam árusítani. 
Szerencsére ekkor ismertem meg Endreffy Zoltánt, 
aki egyik kezdeményezője volt a magyarországi 
Tudor Alapítványnak. Kiderült, hogy ők is szinte 
ugyanakkor (2000-ben) indították az Alapítványt, 
amikor én elkezdtem a Két évszakot. Ettől kezdve 
minden pénzt a Tudor Alapítványnak utaltam át, 
a Két évszak azóta is támogatóként szerepel a hon-
lapjukon. Sajnos, volt még egy egybeesés. A kiad-
ványt öt évesre terveztem. Sokan viccesen, a régi 
emlékekre reagálva öt éves tervnek nevezték. Ennek 
mindössze annyi volt a háttere, hogy ennyi időt 
szántam rá, hogy kiderüljön, szükség van-e egy 
ilyen kiadványra. – Nem volt! Az utolsó szám ily 
módon 2005 tavaszán jelent meg. Ekkor jött a hír: 
„2005. február 23-án tragikus körülmények között 
elhunyt Endreffy Zoltán fi lozófus, fordító, katoli-
kus és liberális gondolkodó.”

Közben saját alkotóink közül is eltávoztak hár-
man: Morvay László (1947–2004) Magyarorszá-
gon, Mervel Ferenc (1936–2004) Svédországban, és 
Dusa Ödön (1943–2007), aki ekkor Svédország és 
Magyarország között ingázott. A tízedik számmal 
lezárult hát egy korszak a svédországi magyar mű-
vészeti élet történetében. Illő lenne itt megemlíteni 
azon alkotókat, akik ez alatt az öt év alatt megtisz-
teltek barátságukkal, bizalmukkal és anyagot ad-
tak a kiadványba, hozzájárulva ezzel céljaim, cél-
jaink eléréséhez. (Itt nem fogom őket felsorolni, de 
aki kíváncsi rájuk, megkaphatja tőlem a névsort az 
előadás után.) Az Irodalomnál 58 alkotót számoltam 
össze, a Zene, képző- és előadó művészetnél pedig 43-
at. Ezen kívül még legalább 15–20 szerző volt je-
len, akinek a műveit például fordításban közöltem.

Az alkotók mellett feltétlenül meg kell említsem 
még két ember nevét: Máté Csilla, egykori nagy-
váradi iskolatársam CD-rom-íróval ajándékozott 
meg, lehetővé téve ezzel, hogy a kiadványokban 
(a harmadik számtól) már képek és zene is legyen. 
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Ugyancsak köszönet Andrássy Zoltánnak, aki a 
VHS-felvételeket MPG-be írta át!

Az évek folyamán néhányszor ünnepélyes(ebb) 
keretek között mutatkoztunk be. Rögtön a máso-
dik számmal Stockholmban szerepeltünk, ahol 
2000. április 7-én Makkay Lilla nyitotta meg M. Né-
meth Márta és Morvay László kiállítását, s ekkor 
beszéltem nekik a kiadványról. Másodjára a 7. szá-
mot ismét Stockholmban, a Nemzetközi Könyv-
tárban, Gergely Tamás szervezésében mutattuk 
be. Virtuálisan pedig több helyen is jelen voltunk: 
több romániai és magyarországi lap is beszámolt 
rólunk, valamint a SMOSZ Híradója. 2003 őszén Tö-
rök Miklósnak köszönhetően a Frankfurti Könyv-
vásáron is ott volt a Két évszak.

A tízedik számmal azonban, amely már 
DVD-lemezen jelent meg, s tartalmazta az összes 
előző lemez anyagát, eljutottunk 2005-höz, az első 
hu.se.t-hez!

Ennyi ismeretséget, ennyi kapcsolatot nemcsak 
bűn, de hiba lett volna szélnek ereszteni.

Az ötlet nagyon egyszerű volt: kis költségve-
téssel, de a legalapvetőbb humán tőkével, az em-
berek, nemzetek és intézmények közötti bizalom 
felkeltésével és egész egyszerűen a kultúra, a kultú-
rák (!) iránti alázattal szándékoztunk teremteni egy 
közösséget megtartó, évente visszatérő eseményt.

2004. 09. 27-e. Ezt a dátumot találtam annak a 
lapnak az alján, melyben megfogalmaztam a hu.
se.t, tervvázlatát. S most talán már ideje feloldanom 
a betűszó jelentését: a huset svédül házat, illetve a 
házat jelenti, és a svéd se, illetve a magyar hu inter-
netes domain-nevekből áll össze.

Célként akkor ezt fogalmaztam meg: „a magyar 
kultúra svédországi terjesztése, bemutatása egy 
egyhetes szabad szellemiségű és sokszínű összmű-
vészeti fesztivál keretében: fi lm, képzőművészet, 
zene, előadó művészet, irodalom (tudomány?!); a 
művészeti ágak bemutatkozásának sorrendje vál-
tozhat évről-évre”.

Mit? – Mert!
Az első hu.se.t a József Attila-centenárium göte-
borgi rendezvénye volt. A Két évszakban virtuáli-
san már létrejött találkozásokat 2005. április 6-án a 
Världskulturmuseetben élőben is megvalósítottuk, 
Vendégünk volt Szőke László nagykövet és Tábori 
György kultúrattasé (2001–2007). Az előadáson el-
hangzott két József Attila-dal Urbán Csabi megze-
nésítésében. Igaz, Ove nem nagyon szerette, de erre 
a két dalra még visszatérek, azért említem őket.

Würtz Ádám (1927–1994) József Attila verseit 
illusztráló 25 grafi káját is megkaptuk erre a hétre 

(ha jól emlékszem, Görögországba kellett tova-
küldjem az anyagot), amit a Valand képzőművé-
szeti főiskola Galleri Rotor 2-ben mutattunk be a 
múzeumi előadás-marathont követő fogadáson, 
aminek költségeit teljes egészében a nagykövetség 
állta (1380,50 SEK). Kőrösi az egész rendezvényre 
1205,50 SEK-et költött. A helyszínen a Lars R Nils-
son által képviselt Eged-Mountain ingyen kínálta 
borait! (Tábori György a következő évben is szí-
vesen állt mellém a Bartók-rendezvény érdekében 
is – 2006-ban emlékeztünk a mester 125. születés-
napjára –, és ismét megnyitotta pénztárcáját egy 
hasonló nagyságrendű összeg erejéig.)

2006-ban egy többé-kevésbé közös témát talál-
tunk ki. A te hazád az én szememben lett a címe az is-
mét csak egynapos rendezvényünknek. Ekkor már 
kaptunk támogatást a város kulturális bizottságá-
tól. Ennek egyharmadát F. G. javaslatára hirdetésre 
költöttük (a továbbiakban mindig szkepszissel fo-
gadtam hasonló javaslatait). Szándékosan nem em-
lítek neveket a résztvevők közül. Azonban Urbán 
Attila nevét mégis kiemelem, mert akkor a Valand 
utolsó éves hallgatójaként mindig otthonra talál-
tunk segítségével az intézetben!

2007-ben a harmadik hu.se.t majd’ minden téren 
meghozta az áttörést, a maga kudarcaival együtt. 
Egyrészt nagyságrendekkel több pénzt kaptam 
(aki fi gyel, hallja: egyes szám első személy!) a gö-
teborgi önkormányzattól. Ez alapjaiban határozta 
és változtatta meg, mert végre egész hétre kiterjedő 
eseménnyé tette a hu.se.t-et. Persze hozzátartozik, 
hogy ez nekem mindig egy-két nap szabadságom-
ba került. Minden évben kétszer ültem le a tisztvise-
lővel, és személyesen meséltem el neki, mit akarok, 
hol tartok. Azt is érdemes elmondani, hogy a Kőrö-
si vezetősége részéről hallgatólagos és/de gyanak-
vó tekintettel fi gyelték ténykedésemet. Ekkor már 
a SMOSZ-tól is kaptunk támogatást, de arra, hogy 
„kiemelt” tevékenységként tartsák számon a göte-
borgi magyar napokat, még várni kellett!

Ám ekkor, a megemelt támogatásnak köszönhe-
tően, már volt programfüzetünk! Volt egy jó nevű 
stockholmi utazási iroda, mely mint külső támoga-
tónk két budapesti wellness-utazást biztosított szá-
munkra. Ekkor alakult ki a kisebb változtatásokkal 
ma is érvényes felállás:

 – hu.se.t-hét és a svédországi magyar képzőművé-
szek kiállításának megnyitója a Cosmopolitan Ga-
lériában, a magyar nagykövet jelenlétében (Iklódy 
Gábor első megnyitóbeszéde);
 – magyar ételek egy göteborgi vendéglőben;
 – zenei koncertek;
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 – a göteborgi Tavaszi szél gyermekcsoport fellépése;
 – együttesen léptek fel a magyar tudósok a Ve-

tenskapsfestivalon;
 – író-olvasó találkozó, hétzáró;
 – ökumenikus istentisztelet;
 – utoljára, de nem utolsósorban a göteborgi Move 

& Walk Intézet (Pető-módszer) következetes rész-
vétele és támogatása;
 – úgyszintén minden hu.se.t-en pogácsákat kap-

tunk a Fornettitől.

De akkor hadd nevesítsem a fönt említett ku-
darcokat is. A kezdeti József Attila-ünneplésből 
megmaradt és bővült két-évszakos, a fent említettek 
miatt főleg írókra szűkült társaság kényes időza-
varba került (zenészeknek és képzőművészeknek 
külön bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk). 
Mindez azonban nem az ő egyéni hibájuk, hanem 
az én optimista, mindent megoldani kívánó hitem-
ben keresendő. Sajnos ezt a csapatot azóta sem hív-
tam össze akkori felállásában!!! Mea culpa!

A másik, bizonyos értelemben még kényesebb 
„lebőgés” a svédországi magyar zeneszerzők mű-
veiből összeállított koncert elmaradása volt. A lel-
kes, ám kellő tapasztalatokkal nem rendelkező 
svéd karmester nem tudta összehozni csapatát, s 
minderről már csak akkor tájékoztatott, amikor a 
program is ki volt nyomtatva. A helyzetet az akkor 
svédországi fénykorát élő, általatok is jól ismert 
fi atal magyar zongorista, Teleki Gergő gyors beug-
rása mentette meg.

Ekkortól datálható a hu.se.t (magamat következe-
tesen mint egyszemélyes svédországi magyar intéze-
tet kezdtem bemutatni) és a világ 18 nagyvárosában 
magyar költségvetésből fenntartott többi Magyar In-
tézet közötti együttműködés. Hívó szavamra Masát 
András, a berlini intézet igazgatója látogatott el hoz-
zánk (más helyről is meleg hangú, bátorító válaszo-
kat kaptam). Bár ittléte nagyon tanulságos volt, nem 
hozta meg a várt sikert, a meghirdetett előadásra 
nem jöttek el a helyi meghívottak.

A hét egyik sikeres programjának lebonyolí-
tásában és fi nanszírozásában (Karinthy Márton) 
ismét nagy segítséget kaptam Tábori Györgytől. 
Ehhez egy újabb siker köthető: először sikerült 
együttműködnünk a hét alatt a stockholmi Önkép-
zőkörrel! És ismét „utoljára, de nem utolsó sorban” 
ez volt az a magyar hét (2007. április 14–22.), amely 
nem valósulhatott volna meg Burda Judit minden 
nehézséget legyőző és lehetetlent nem ismerő tá-
mogatása nélkül. Köszönet érte!

A negyedik magyar héten (2008. április 5–13.) 
igazából „csak” meg kellett ismételni az előző évi 

sikereket. Már a programfüzetünk is ezt a konti-
nuitást sugallta. Ismét nagykövet, kiegészülve az 
újonnan kinevezett Bengt Halse tiszteletbeli kon-
zullal, magyar ételek, (ingyen) borok, pogácsa, 
koncertek (ezúttal „könnyű-” és komolyzenei is), 
és néhány újabb elem: fi lmbemutató, gyermekmű-
sor, író-olvasó találkozó, és mise…

És ismét két elmaradt előadás: a budapesti Pin-
ceszínház előadásában a Garbo, valamint a lundi 
Forrás néptánczenekar. Ma már tárgytalan, de ta-
lán mégis tanulságos lehetne elgondolkodni, hogy 
miért.

Azonban egy újabb nagynevű göteborgi intéz-
ménnyel (Emigranternas hus) és egy még nagyobb 
országos intézettel (SIEPS) kerültünk kapcsolatba 
az EU-bővítést követő munkaerő-bevándorlásról 
szóló szemináriumunk kapcsán.

Támogatóinktól még több pénzt kaptunk, s az 
akkor már rémesen közeledő Pécs-EKF kapcsán is 
beszélgetést tartottunk a SMOSZ és a nyugat-eu-
rópai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 
(NYEOMSZSZ) meghívottainak részvételével. Ér-
dekes volt tapasztalni, hogy a hangadó meghívot-
tak mennyire nem tudtak azonosulni a kihívással, 
és kicsinyes, mára egészen nevetséges okokra hi-
vatkozva (nevezetesen, hogy Pécs akkori polgár-
mestere szocialista politikus volt), nem kívántak 
– a hu.se.t tapasztalatait felhasználva és mintájára 
– egységesen bemutatkozni Pécsett. (Az találko-
zó ezt a hangzatos címet kapta: A NYEOMSZSZ 
kulturális felelőseinek és az ezekben az országokban 
működő Magyar Intézetek képviselőinek I. Talákozója, 
 Göteborg.)

Ismét csak Bus Szilveszter helyi kezdeménye-
zésre szólító és buzdító szavai járhattak az agyam-
ban, amikor 2010-ben szintén itt, a Tångagärde-i 
táborban, az akkor még előttünk álló magyar uniós 
elnökséggel kapcsolatban összefogásra és – jól is-
merve a magyarországi gazdasági helyzetet – ön-
erőnkből történő közös programok szervezésére 
hívtam a svédországi magyar egyesületeket. Ered-
ményekről sajnos nem számolhatok be…

Erről a hu.se.t-ről teljesen ingyen és egy egész 
hasábon számolt be előzetesként a Göteborgs-Pos-
ten (2008. április 5-én). Ettől kezdve többször is 
hír vagy cikk jelent meg a GP-ben. Az egyik év-
ben még észak-svédországi lapok is beszámoltak 
az eseményről. A magyarországi médiában is több 
helyen, tévében, rádióban, írott sajtóban, interne-
ten ismertették programjainkat.

Közben, és mára már elévülhetetlen érdemeket 
szerezve, volt egy kiruccanásom: pár évig Újvári 
Tündének, az akkori főszerkesztőnek segítettem a 
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Híradó szerkesztésében. Együttműködésünk ered-
ményeként megjelentek a SMOSZ-hoz sem szerve-
zetileg, sem eszmeileg nem tartozó, ám a svédor-
szági magyar kulturális életnek mégis legjelesebb 
képviselői a lapban. Ezért, ha máshol és máskor 
nem tettem volna meg, most mondok nyilvános 
köszönetet!

Együttműködésünk másik eredménye volt a 
hu.se.t műsorfüzetek és plakátok sokasága is, me-
lyeket Tünde formatervezett. 2009-ben, az ötödik 
hu.se.t-tel még egy göteborgi kulturális közintéz-
ménybe tettük be a lábunk. A Balassi Intézet egy-
millió forintos támogatásának köszönhetően vég-
re ki tudtunk hozni egy olyan produkciót, amire 
évek óta áhítoztam: svéd darab, magyarul (svédül 
feliratozva) Svédországban! Lars Norén művét a 
göteborgi Pustervik befogadó színházban játszot-
tuk. (Talán nem érdektelen, nekem meg egyenesen 
fontos, hogy az egymilliót mind Magyarországon 
„költöttük el” – utazási és utaztatási költségek-
re –, az előadók napidíját pedig svéd pénzekből 
 fedeztük!)

Ekkor már két fi lmet vetítettünk a Haga mozi-
ban, ismét volt író vendégünk, felolvasás a göte-
borgi Városi Könyvtárban, táncház, gyermekmű-
sor, kiállítás, bor, pogácsa…

És ismét megszerveztük a szakmai találkozót a 
göteborgi kulturális intézmények vezetői, a nagy-
követség és a Balassi Intézet között. Ezúttal már 
többen is eljöttek a helyi kulturális intézmények 
vezetői közül, aminek lassan meglett az eredmé-
nye is. A csúcson voltunk!

S ezzel igazából lejárt a vállalt „ötéves tervem”. 
Hogy a Két évszakhoz hasonlóan mégis miért nem 
hagytam abba, annak több oka volt, mindegyiket 
még ma sem tudom megfogalmazni. Egyik fő oka 
mindenképp az volt, hogy az emberek szerették 
ezt a hetet, a másik meg talán az, hogy ekkor még 
nem láttam: lenne valaki, aki át tudná vállalni a 
szervezéssel járó minden nehézséget.

A 2010-es hét még egy eddig nem tapasztalt si-
kert hozott, a Veszprémi Kamarazenekar fellépését 
a Koncertházban (és ismét mozi, költők – ezúttal 
nők! –, és táncház, és gyermekműsor, és kiállítás, 
bor, pogácsa…). Ismét a csúcson voltunk! Annyira, 
hogy sikerült egy újabb Magyar Intézettel együtt-
működnünk, ezúttal Dávid Gyulával, a Tallinni In-
tézet vezetőjével.

Ekkor azonban már ideje volt visszavonulnom. 
Az eltelt hét év alatt túlságosan is meghatározó 
alakjává váltam ennek a – ma már kimondhatom 
– intézménynek. Ha nem állok félre, ugyanazt a 
hibát követem el, mint amit másoknak rovok fel.

Mondhatnám még azt is, minden irónia nélkül, 
hogy volt egy másik jel is: Tóth Krisztiánt a leg-
utolsó kultúrattasét (2007–2010) idejekorán hívták 
haza… S az idén immár hetedik alkalommal is si-
kerrel rendezték meg az eseményt, ezúttal azon-
ban már nélkülem.

Maróti László a kezdetektől lelkes, értő és szak-
avatott tudósítója volt a hu.se.t-nek.

A felsorolásból szándékosan maradtak ki ne-
vek. Pénzügyi támogatók, kétkezi támogatók, és 
legfőbb támogatóim, akik kritikai észrevételeikkel 
segítették munkámat.

És egy tanulság: az emberek sokkal többre (vol-
tak) képesek, mint amit magukról el tudtak kép-
zelni, ha egy szeretett ember (ebben az esetben én) 
vagy egy szeretett téma (ebben az esetben a svéd-
országi magyar kultúra) érdekében kell áldozatot 
hozniuk, s ez az áldozat nem kevesebb, mint a sza-
badidejük. Ennél többet nem is kaphattam volna 
ezektől az emberektől, köszönet nekik! (Az eltelt 
évek alatt rengeteg fénykép, videó és más doku-
mentum gyűlt össze, természetszerűleg a legtöbb 
nálam. Jó volna, ha ezeket el lehetne valahol he-
lyezni, egy alaposabb és objektív feldolgozás remé-
nyében.)

De mi más?
Az említett 2004-es tervvázlatban szerepel még két 
ötlet: egy évente négyszer megjelenő svéd nyelvű 
lapban ismertetni a magyarországi (kulturális, tu-
dományos, ipari, sport stb.) eseményeket; egy svéd 
személy kitüntése, aki az elmúlt évben a legtöbbet 
tett a magyar kultúráért (javaslattevők: a SMOSZ 
tagegyesületei, a követség, egyének).

Ebből eddig az egyiknek mindössze a felét való-
sítottam meg. A svéd nyelvű kiadványt, az évente 
kétszer megjelenő HungaroFans-t. Ehhez azonban 
sajnos az kellett, hogy létrehozzak egy új egyesü-
letet, a Sällskap för ungersk litteratur-t (Társaság a 
magyar irodalomért), mert az addig meglévő svéd-
országi magyar egyesületeken belül ezt nem lehe-
tett volna megcsinálni. Szerencsére – a svédországi 
magyar közgondolkodás dicséretére legyen mond-
va – volt és van annyi magyar ember is, akik ezt 
fontosnak tartják.

A díj megvalósítása, életre keltése még várat 
magára (rád, kedves hallgató?)!

Volt még egy kísérletem itt ebben a táborban, a 
gyerekeinket befogni, sőt befogadni, hogy ne csak 
fogyasztói, de alkotói, teremtői is legyenek a svéd-
országi magyar kultúrának (akkor ezt Mervel Fe-
renc után „fordítói tábornak” kereszteltem). Ez is 
befuccsolt, bár mi Göteborgban Fülöp Évával egy 
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fél évig még nyúztuk-húztuk! Ment is, meg nem 
is. A hiba megint nem Évában, vagy az akkor még 
gyerekekben keresendő, megint az én időzítésem-
mel volt a baj!

De ha már ismét Mervelt említettem, nem 
hagyhatom ki, hogy 2009-ben létrehoztuk a Mer-
vel Ferenc Könyvgyűjteményt (bár én szívesebben 
használom a könyvtár megjelölést). A Move&-
Walk-nak adományoztam a magyar írók svédül 
megjelent könyveit. Jelenleg több mint száz cím 
van a gyűjteményben, és lassan, de biztosan gya-
rapszik!

És most térek vissza Maslow barátom szükség-
lethierarchiájához. Ennek a 4. és 5. motivációjához 
csatlakozó alapelemei így hangzanak: Én most 
joggal érezhetem úgy, hogy ebbe a két felső szeg-
mensbe tartozom:

4. „Sokkal több módja van a magasabb szintű 
igények kielégítésének, mint az alacsonyabb szin-
tűekének.”

5. „Az ember számára fontos, hogy érezze: 
szükség van rá. Minden ember azt szeretné, ha 
egyénként kezelnék. Meg kell adni neki a felelős-
ségvállalás lehetőségét.”

(Legalul találhatóak az alapvető fi ziológiai 
szükségleteink, s legfelül az önmegvalósítás irán-
ti szükségletünk, s közben van még a biztonság, a 
valahova tartozás és az elismerés iránti szükségle-
tünk.)

Ha a svédországi magyar kulturális szükséglet-
hierarchiát akarom megrajzolni, az szerintem a kö-
vetkezőképpen néz ki:

5. A legtetején mindenképpen én állok a 2009-
ben nekem ítélt Pro Cultura Emlékplakettel. Ez ön-
magában egy érték, amivel Magyarország a svéd-
országi magyar kulturális élet egyik szereplőjét, s 
ezzel nyilván az itteni magyar értékeket ismerték 
el. Persze ez így kicsit csalás is, mert ezt az em-
lékplakettet nekem nem mint magyarnak, hanem 
mint svédnek adták, (az interneten http://www.
mfa.gov.hu/kulkepviselet/SE/hu/Hirek/sall_
pch_091012.htm). (Ez az ötödik szükséglet azért is 
érdekes, mert formájában ez ismétli meg az egész 
hierarchiát, míg a többiek trapézok!)

4. Rögtön a csúcs alatt ott vannak azok az egye-
sületek, amelyek kifejezetten, sőt deklaráltan a ma-
gyar kultúra terjesztéséért dolgoznak. Ilyen az Ön-
képzőkör, a Peregrinusok klubja, az egész hu.se.t 
rendezvény, vagy ez a már említett HungaroFans 
újság.

3. Ismét egy fokkal lejjebb van a többi egyesület, 
amely a SMOSZ-ban egyesül, ezek vezetői.

2. Az egyesületek tagsága.

1. Mindenki. Minden Svédországban élő ma-
gyar, hiszen valamilyen módon mindenki képvise-
li a magyar kultúrát.

S nyilván, ahogy a csúcs felé haladunk, mind-
inkább egyértelművé válik, hogy a magyar kultúra 
helye nem a magyar háztartásokban (vagyis nem 
legalul) keresendő, hanem a svéd kulturális életben.

Most ezt a piramist (illetve háromszöget) eggyel 
kiegészítve egy majdnem térbeli piramist kapunk, 
ahová berajzolhatjuk a gyermekeink magyar-
ság-szükségletét.

Mindaz, ami nekünk magyar, amire kapásból 
(hallásra, első látásra, szagokból) azt mondjuk, 
hogy ez magyar, az nekik nem feltétlenül jelenti 
ugyanazt. Persze ha jó, türelmes, megértő szülők 
voltunk, akkor „magyar” értékeink nekik is meg-
adják az alapvető biztonságot, a valahova tartozás 
érzését. Ennél is jobb esetben az elismerés iránti 
szükségletüket is kielégíthetjük valamelyest. Ha 
pedig még az önmegvalósulásokhoz is hozzá tu-
dunk járulni (ismét idézőjelben) „magyar” alapér-
tékeinkkel, akkor mi igazából magunkat valósítot-
tuk meg.

Az ő „magyarságuk” azonban ezen a maslowi 
skálán valahol máshol helyezkedik el, mint a mi-
enk, akik minden tudást és tapasztalást anyanyel-
vünkkel együtt, anyanyelvi szinten sajátítottunk el.

Próbáljuk meg összeegyeztetni ezeket a szük-
séglet-háromszögeket a most elhangzottak alapján! 
Ezt most a legkönnyebben úgy lehetne vizionálni, 
hogy a mi „felnőtt”-piramisunkra ráhelyezzük 
gyermekeink fordított háromszögét: az, ami ne-
künk magyar érték, az nekik „csak” értékként jele-
nik meg, ők a mi értékeinket tanulták, tehát azok 
eleve máshol helyezkednek el a szükséglethierar-
chián.

De mi mégis azt várjuk tőlük, hogy ez náluk a 
hierarchia legtetején, tehát az önmegvalósításuk-
ban jelenjen meg. Azt hiszem, hogy ezzel irreális 
elvárásokat támasztunk gyermekeinkkel, de még 
önmagunkkal szemben is, és ennek következmé-
nyeként kialakul(hat) egy nem-megfelelés, mind-
annak az ellenkezője, amit gyermekeinktől elvár-
nánk.

Említettem már, az első hu.se.t-en elhangzott 
két József Attila-dal svédül. A már említett zene-
szerző, Urbán Csabi mellett két svéd lány adta őket 
elő: Blanck, Sara és Andersson, Helena. Ezt egy ak-
kor a Váradban meg is jelent kis esszémben így ír-
tam meg:

„Ha zeng a Världskulturmuseet egyik terme a 
megzenésített József Attilától svédül, akkor én ott-
hon érzem magam és a kultúrám is szabad.” Majd 
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így folytattam: „Hát igen, ha eddig a magyar kul-
túra volt a mindenem, akkor ezután is mindent eh-
hez fogok viszonyítani, ebből fogok kiindulni és 
ide fogok visszatérni (majdan kukac formájában)”. 
És ezzel a kérdéssel fejeztem be: „mert hol állok én 
az igazságtól?”

Igen, ezt most is hiszem és vallom, jó tudni, hol 
állunk! És aszerint kell cselekedni!

A svédországi magyar kultúra egyik hivatását 
tehát abban látom, hogy a gyermekeink azt a svéd 
kultúra szerves részeként és értékeként éljék meg.

Finnugor svédek
Ki hallgatja közületek a Petőfi  Rádiót? Mert erről 
szól igazából az egész előadásom! Ugyanis mikor 
a Kossuthot azon kapom, hogy hazudik, vagy meg 
akar győzni valamiről, vagy uszító hangvételű már 
a riporter kérdése is, akkor elegánsan átkapcsolok 
a Petőfi re. A Selector nevű műsorukban (erről töb-
bet is megtudhattok a Rádió honlapján), körülbelül 
minden harmadik–negyedik számnál így kezd a 
bemondó: „ekkor és ekkor költöztek a szülei Ang-
liába”.

Ti tudtok-e olyan nagy magyarokat mondani, 
akiknek a szülei 1700, 1800, 1900 valamikorában 
költöztek Magyarországra? De tudtok-e olyan své-
deket mondani, akiknek a szülei ugyanezekben a 
századokban költöztek Svédországba?

A jövő?
Van remény! Újabb egyesületek, újabb kísérle-
tek kezdődnek a jelen kívánalmainak, igényeinek 
megfogalmazására. Dicséret illeti mindazokat az 
egyesületi vezetőket, akik le tudtak mondani sze-
repükről, és felelősségük tudatában másokra ru-
házták az egyesület jövőbeni fenntartását, az ed-
digi hagyományok tiszteletben tartása mellett az 
újabb igényeknek megfelelő üzemeltetését mozdít-
va ezzel elő.

Visszatérve magamhoz, és a már említett „tö-
rök projekthez”: a Sällskap megalakulása óta több 
olyan akciót valósítottam meg, melyeket nem tud-
tam volna megtenni a Kőrösi vagy bármelyik svéd-
országi magyar egyesület tagjaként sem.

Tavaly a svéd királylány esküvőjére nemzetközi 
gyermekrajzpályázatot hirdettünk meg Illésné Ma-
jor Juliannával a vonyarcvashegyi művelődési ház 
és könyvtár igazgatójával. A kiállítást egy héttel 
az esküvő előtt tartottuk meg Göteborgban (azóta 
az anyagot bemutattuk Budapesten és Belgrádban 
is). Az egyik díjnyertes képet pedig nászajándék-
ként elküldtem az ifjú párnak (saját kezűleg aláírt 
köszönőlevelet kaptam tőlük). Erre a kiállításra a 

nyertesek közé tartozó szerb gyerekek ideutaz-
tak Göteborgba. Ennél fogva rengeteg szerb jött 
el a megnyitóra (ami egybeesett a göteborgi Tria-
non-megemlékezéssel).

Idén a „török projekt”-hez tartozó megnyitó 
június 4-én volt… És, hogyha ezeknek a projek-
teknek az lesz a haszna, sőt hatása, hogy nem lesz 
több Trianon, akkor nem is annyira baj, hogy kevés 
magyar látogatja azokat a rendezvényeket, melye-
ket én szervezek, de annál több szerb, török, svéd!

Befejezésül
2007 januárjában, stockholmi előadásomkor tettem 
néhány javaslatot. Engedelmetekkel ezeket most 
ismét felsorolom, mert továbbra is úgy érzem, ak-
tuálisak és fontosak:

1. A mindenkori magyar nagykövet legyen a 
Svédországi Magyarok Országos Szövetségének 
(SMOSZ) tiszteletbeli elnöke. Ezzel megszűnne a 
szembenállás, illetve a felmerülő nézeteltéréseket 
más, esetleg ne adj’ Isten ideológia-mentes síkon 
lehetne kezelni, és ami még fontosabb, az elkötele-
zettség mindkét oldalról más „súlyt” kapna;

2. Hozzunk létre egy díjat, amelyet mi, svédor-
szági magyarok ítélünk oda évente annak a svéd-
nek, aki a legtöbbet tette a svédországi magyarsá-
gért;

3. Hozzuk létre a Mervel Ferenc fordítói egye-
sületet, amelyben egyidejűleg adhatunk teret fi a-
taljaink kettős (sőt több!) nyelvismeretének, -tudá-
sának a kibontakoztatására, ezzel készítve fel őket 
a valódi híd-szerep lehetőségeiben rejlő feladatok 
betöltésére;

4. Alapítsuk meg a Svédországi Magyar Egyete-
misták Szövetségét (SMEOSZ), ezzel erősítve ben-
nük kettős kötődésüket és lehetőséget adva arra, 
hogy egyetemi éveik alatt is szoros és szakmailag 
is adekvát kapcsolatot tarthassanak fenn a magyar-
országi egyetemekkel és a vállalati szférával;

5. Tegyük állandó intézménnyé a magyar hét 
rendezvénysorozatát, amely Göteborgban indult 
2005-ben; a hu.se.t néven folyó rendezvény kere-
tén belül évente egy héten keresztül svédországi 
magyarságunk állhat így a refl ektorfényben.

Ezeket most kiegészíteném két-három nagyon ak-
tuális javaslattal:
 – Kész van egy könyv, amely svéd nyelven mu-

tatja be a svédországi és fi nnországi magyarok 
történetét; ígéretet kaptunk (végül egy olyan pá-
lyázathoz irányítottak, amely magyar nyelvű kiad-
ványok megjelenését támogatja külföldön), támo-
gatást nem!
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 – Még ma is feldolgozatlan az Északi Tudósító, 
melyből, ha jól tudom, ebben a házban is a teljes 
anyag porosodik!
 – Ideje volna feldolgozni a Thinsz Géza (1934–

1990) hagyatékot is!
Azokról a tervekről, melyek még valóban csak 

ötleti szinten vannak, most nem szólnék.
(Az előadásom utáni beszélgetésen megsza-

vaztattam a javaslatokat és talán nem véletlenül a 
díj-ötlet kapta a legtöbb szavazatot, mindenki úgy 
ítélte meg, hogy erre szükség lenne!)

Utószó
Büszkeséggel tölt el, hogy legszebb, legnagyobb 
fi am csak négy nappal maradt le/el tőlem: én 
szombaton kezdtem bemutatni Serdar Ünver tö-

rök költő barátomnak Göteborgot (választott ha-
zám, az ám!), míg Máté a következő héten indult 
Budapestre, soha nem volt hazájába japán barátjá-
val, Sueyoshi Yukinoval. Indulásuk előtt naponta 
egy-egy újabb látványosságot tanult meg az in-
terneten fellelhető információk alapján (egyik al-
kalommal, még Göteborgban felhívott, hogyan is 
kezdődik a Székely Himnusz, mert el akarta éne-
kelni a leánykának, s mondtam, nem tudom: nézd 
meg a Wikipédián! Pár perc múlva felhívott, s el-
énekelte, majd az után érdeklődött, mi volt az a 
magyar népdal, amit itt, ebben a táborban tanult 
meg, egy most is jelenlévő személytől). Ilyen meg-
bízhatóak ezek a svédek!

Köszönöm fi gyelmeteket!

Csipkekesztyű


