
Most Magyarul!  
– kétnyelvű magazin magyarul tanulóknak

A Most Magyarul! egy háromhavonta megjelenő holland–magyar kétnyelvű kiad-
vány, melyet elsősorban Hollandiában, Belgiumban és Magyarországon olvasnak. 
Főszerkesztője Edwin van Schie, akit dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság 
elnöke a magyar nyelv és kultúra hollandiai népszerűsítése érdekében végzett két 
évtizedes lelkes és fáradhatatlan tevékenységéért a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkereszt kitüntetésével jutalmazott. Edwin van Schie az egyetem elvégzése után 
szülővárosában, Haarlemben magyar nyelviskolát indított, amely idén ünnepli 25. 
évfordulóját. 1989-ben rövid nyelvtankönyvet írt, 1992-ben kezdők számára meg-
jelentette Beszélj Magyarul! című nyelvkönyvét. A kétnyelvű magazin 1996 óta je-
lenik meg, ma már körülbelül 2500 a példányszáma. A főszerkesztő műfordítóként 
is tevékenykedik; 2007-ben megjelent Esterházy Péter Utazás a tizenhatos mélyére 
című könyvének holland fordítása.

A lapban kiemelt helyen szerepelnek a magyar és holland bilaterális kapcso-
lattartásról szóló írások, valamint a magyar kultúrával, irodalommal, turizmussal 
kapcsolatos cikkek. Ugyanakkor van hollandiai és belgiumi magyar vonatkozású 
eseménynaptár, konyharovat, kritikák, nyelvészeti rovat és rejtvények. Saját meg-
határozása szerint holland nézőpontból kínál információt Magyarországról és a 
magyar nyelvről. Érdekes turisztikai írásokat és cikkeket közöl a magyarországi 
életről, Hollandiában élő magyarokról, akiknek a száma folyamatosan nő. Ezzel 
párhuzamosan a Magyarországon letelepedő hollandok száma is emelkedik.

Egy felmérés szerint Magyarországon belül Baranyában van a legtöbb ingat-
lan holland tulajdonban (összesen 750 darab). A Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium listája alapján a megyén belül Boldogasszonyfán vették meg a legtöbb 
házat (38), ám nincs sokkal lemaradva Somogyhárságy (32) és Vásárosbéc (27) 
sem. A Magyarországon élő hollandok száma évek óta emelkedik: 2000-ben még 
csak 324-en voltak, 2009-ben azonban már 1375-en1 rendelkeztek tartózkodási 
engedéllyel.2 Pár száz, esetleg pár ezer lelkes kistelepüléseken vásárolnak ingatla-
nokat a Magyarországra érkező hollandok – írja a HVG hetilap a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium adataira hivatkozva. A hollandok betelepülésének egyik 
lehetséges magyarázata, hogy míg hazájukban 443 fő a népsűrűség négyzetkilomé-

1 http://www.hir24.hu/gazdasag/2011/03/24/egyre-tobb-holland-vasarol-ingatlant-hazankban/
2 http://www.bama.hu/baranya/kozelet/egyre-tobb-a-holland-betelepulo-368055
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terenként, addig nálunk ennek negyedénél is kevesebb. Ráadásul – Magyarországgal 
ellentétben – a népesség is nő a nyugat-európai államban. 

A magazin általában 30–40 oldalon jelenik meg, gazdagon illusztrált, jó mi-
nőségű papíron, az olvasónak kellemes élményt nyújtva. Vannak állandó rovatai: 
országismeret, recept, mese, zene. A rovatok sorrendje nem állandó, bár általában 
az országismerettel kezdődnek az egyes számok. Az állandó rovatokat a követke-
zők egészítik ki: kultúra, irodalom, sport, művészettörténet, interjú, üzlet, turizmus, 
aktualitások, táncvilág.

A legutóbbi három (61–62–63.) lapszám első rovata egy-egy várost, régiót 
mutat be magyar és holland nyelven is. A 61. számban Komáromot ismerhetik meg 
az érdeklődő hollandok, 11 oldalon keresztül olvashatnak a város földrajzi fekvé-
séről, történetéről, látnivalóiról, illetve híres szülötteiről. Jókai Mórral kapcsolat-
ban további írásokat is közöl a magazin: bemutatja az író svábhegyi és lillafüredi 
otthonát, ismerteti a Jókai-bableves receptjét (csak hollandul), illetve egy részletet 
Az aranyemberből. A továbbiakban Lehár Ferenc (Komárom másik híres szülöttje) 
életének és munkásságának bemutatása következik, ezúttal csak holland nyelven. 
A 62. számban egy sokkal személyesebb hangvételű leírást találhatunk: Edwin van 
Schie beszámolóját egy általa kétszer megtett útról, Lendváról Magyarországra, a 
zöldhatár nyomában. Az olvasó kedvet kap ahhoz, hogy ő is bejárja ezt az útvonalat, 
amit lehetővé is tesz számára a kis ösvények pontos leírása. Ebben a számban is kap-
csolódik a következő cikk az előzőhöz, a Budapest–Ljubljana vasúti összeköttetéssel 
ismerkedhetünk meg öt oldalon keresztül, sok színes fényképpel illusztrálva. A 63. 
lapszám 2013 egyik európai kulturális fővárosát, Kassát mutatja be. Júliustól októ-
berig kínál programajánlatokat is, így igazán aktuális a holland olvasók számára; 
akár nyári utazásaik közé is betűzhetik a város meglátogatását. A bevezető írásból 
megtudhatjuk a város történetét, Magyarországhoz fűződő kapcsolatát. Csonka Kis 
Andrea Mindenkinek kell egy Kassa címmel arról ír, hogy nekünk, magyaroknak 
különösen fontos Kassa meglátogatása, híres szülötteink szellemiségével találkoz-
hatunk itt, és ezáltal talán jobban megérthetjük őket. Ismerteti Márai kapcsolatát a 
városhoz, s műveiből idéz. 

A főzőcske rovata is minden számban megtalálható. Érdekes, hogy a receptek 
időnként magyar és holland nyelven is olvashatók, máskor csak hollandul. Nagyon 
vonzó, hogy nemcsak hagyományos magyar ételek receptjeit közlik, hanem mai 
ételekét is. A 63. számban a badacsonyi halderelye elkészítésével ismerkedhetünk 
meg. Számomra is újdonság volt, hogy ezt az ételt a gasztronómia és a borturizmus 
föllendítését célzó törekvés jegyében alkották meg hazai séfek. Kiváló minőségű 
helyi alapanyagok felhasználásával készíthető el ez a korszerűen egészséges étel.

A mese rovat felépítése sem állandó minden számban. Időnként egy-egy rövid 
mesét olvashatunk magyarul és hollandul is, máskor csak egy összefoglalóját egy 
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hosszabb műnek („Sárga rózsa”). A szép illusztrációkat a rovat szerzője, Horváth 
Márta bábművész készíti. 2010-ben egy hollandiai tanulmányút során sikerült el-
jutnom a Hágai Magyar Iskolába, ahol az ő mesefoglalkozásán is részt vettem. 
A gyerekeket elbűvölte a mese előadása, melynek során végig rajzolt, vagy előre 
elkészített bábokkal játszotta el a történetet. Úgy éreztem, mintha egy színházi elő-
adás részese lennék, ami nem lehet véletlen, hiszen a művésznő korábban számos 
színházi előadás és magyar animációs film készítésében vett részt.

A zenevilág rovat híres magyar zeneszerzőket (Lehár Ferenc; 61.szám), illetve 
Hollandiában élő magyar zenészeket (Tóth Valentina; 62. szám) mutat be. 

A nem állandó rovatok aktualitásokkal foglalkoznak leginkább. Olvashatunk 
például beszámolót a rotterdami „Hungarian Business Network” rendezvényről, 
amelyet a Budapest és Rotterdam közötti új repülőúttal kapcsolatban rendeztek 
meg. Megismerhetjük a Hollandiában élő táncművész, Kiss Dorottya társulatát, Il-
lés Beatrix kineziológustól tudhatunk meg érdekességeket a kineziológia céljáról, 
módszereiről.

A nyári turizmus különszám utazási ajánlatokat tartalmaz; különböző régiókat 
emel ki, ahol az olvasók eltölthetik nyári szabadságukat: Lillafüred, Pécs, Kőszeg, 
Balaton, Hévíz. Budapesttel kapcsolatban is praktikus információkat olvashatunk: 
fürdők, ahová érdemes ellátogatni, romkocsmák a Kazinczy utca környékén, a sze-
cessziós építészet remekművei és az elmaradhatatlan lángos mint gasztronómiai 
élmény. Ez a szám csak holland nyelven jelent meg.

A magazin elsősorban magyarul tanuló hollandoknak, illetve Hollandiában élő 
magyaroknak szól, de véleményem szerint a magyar mint idegen nyelv oktatásában 
is felhasználhatóak a tartalmas írások. Magyarul tanuló diákok számára érdekes kul-
turális és országismereti információkat találhatnak a tanárok, amelyekkel színesebbé 
tehetik óráikat. A magazin az info@mostmagyarul.nl e-mail címen rendelhető meg; 
az évi 4 szám ára 21 euró.
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