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 vásárló központok káprázatos 
fényén túl, és a ma már az álta-

lunk túlzásba vitt ajándékozások mö-
gött, még mindig az a nem elfeledendő 
üzenet szól évezredek óta: Urunk irán-
tunk viselt szeretetének megnyilvánu-
lását, egyszülött fiának születését ün-
nepeljük Karácsonykor.  

A szenteste és szilveszter-éjszakája, 
az újév közeledtével kezdetet jelöl. A 
Karácsony reményt adó, szeretettel 
eltöltő légkörében ne csak a szép pilla-
natok múlását bánjuk, hanem az eljö-
vendő örömöknek nézünk elébe. Foga-
dalmakat teszünk, terveket készítünk 
mert az új évben, új kihívások, új el-
képzelések és álmok következnek.  
Ilyenkor ki-ki megújult erővel öleli 
magához saját ígéreteit, álmait, terveit, 
feladatait.  

Tervez és ígér a Magyar Liget is, 
vagyis mindazok, akiknek köszönhető-
en olvasóink ezt a családi lapot kezük-
be vehetik. Terveink sokfélék, ígére-
tünk a régi: anyanyelvünk ápolásának, 
hagyományaink és művelődésünk 
szolgálatában állunk. 

A gyors léptekkel közeledő ünnepek 
az új eljövetelét ígérik olvasóink szá-
mára, és újat hoz a Magyar Liget olva-
sóinak is. A lap izlandi hírekkel bővül, 
amit új tudósítónk küld, és Tar Károly, 
a lap alapítója és eddigi szerkesztője, 
átadja felelős munkakörét nekem. 

Megtisztelő kihívás ez számomra, 
mely tudom, kitartó munkát, folyama-
tos tanulást igényel. Köszönöm Károly 
bizalmát, amit igyekszem az olvasók-
tól is kiérdemelni. Ennek reményében 
kívánok : 

Áldott Karácsonyt  
és békés, boldog Új Esztendőt!  
 
                      

Lőrinczi Borg Ágnes 

Alapította 1999-ben: TAR KÁROLY 

 Alfred Tennyson (1809-1892) 
 

Nyårsklockan 
(Részlet) 

 
Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten 
mot rymdens norrskenssky och markens snö 
det gamla året lägger sig att dö... 
Ring själaringning över land och vatten! 
 
Ring in det nya och ring ut det gamla 
i årets första, skälvande minut. 
Ring lögnens makt från världens gränser ut 
och ring in sanningens till oss som famla. 
 

Újévóra 
 
Üss óra, kongj zord szilveszter éjszakán 
az északi hideg havas tájba, 
hol az óév dől halálos ágyba, 
kongj lélekharangként föld és víz falán. 
 
Kongasd a régit, és szólítsd az újat, 
az új esztendő ringó  perceit, 
hatalmasok hazugság-merszeit 
kongasd, s szólítsd tévelygő igazunkat. 
 

  Tar Károly  fordítása 

Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket! 
 
 

Boldog új 
esztendőt! 

A 
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Az Ághegy idei körútja 
Képes beszámoló az Ághegy II. és III. kötetének bemutatásáról 

Kitartó munkánk gyümölcseként és 
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetkö-
zi Társaságának segítségével, az ősszel 
megjelent második kötet után, elké-
szült az Ághegy harmadik kötete. 
Komlós Attilát, a MNYKNT volt ügy-
vezető elnökét és a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatalának megszűnte előtti 
elnökét vártuk, hogy a két kötetet, leg-
főbb segítőnkkel együtt svédországi 
körutunk alkalmával bemutassuk olva-
sóinknak, támogatóinknak. Sajnos, 
Komlós Attilának , az utolsó pillanat-
ban le kellett mondania egy hétre ter-
vezett látogatását, a körútat módosíta-
nunk kellett, hogy az Ághegy-Liget 
Baráti Társaság kiadásait csökkenthes-
sük. 

Első utunk, november 28-án este, 
az  Ághegy I. kötet svédországi bemu-
tatójának helyszínére vezetett, a Ma-
gyar Köztársaság Stockholmi Nagykö-
vetségére, ahol a szerkesztő ez alka-
lommal is „a haza éltető figyelméről” 
szólhatott, megköszönve azt, hogy „
magyar földön” felsorolhatta mind-
azok nevét, akik munkáikkal hozzájá-

rultak a három kötetben foglalt tízenöt 
lapszám szerkesztéséhez.  

Alkotóink száma napról-napra gya-
rapszik, immár megközelíti a három-
százat. Az ünnepséget Kohári Lajos, a 
Nagykövetség első titkára nyitotta 
meg, a szerkesztőség munkájáról elis-
merően szólt Iklódy Gábor nagykövet 
úr, aki a továbbiakban is  erkölcsi tá-
mogatásáról biztosította a folyóirat 
alkotóit. Az est, az első kötet bemuta-
tásához hasonlóan most is Maros Mik-
lós  zeneszerző szervezésében művészi 
műsorral zárult amelyen Neufeld Ró-
bert verseiből olvasott fel, Publik An-
tal pedig Somogyi György időszerű 
dalszövegét és Juhász Gyula költemé-
nyeket szavalt. Az est fénypontja 
Práda Kinga Sagvik fuvolaművész fel-
lépése volt, aki Maros Miklós: New 
Bows /Új ívek/ és Deák Csaba: Fuvola 
című nem éppen szokványos, de min-
denképpen nagy technikai tudást 
igénylő művét  mutatta be emlékezetes 
sikerrel.  

(Képösszeállításunk a 3. oldalon.) 
 

Másnap, november 29-én, a 
Stockholmi Magyar Ökumenikus 
Önképzõkör vendége volt az Ághegy, 
ahol képzőművészünk Barta Magda 
kiállítását Kasza Imre nyitotta meg, 
majd Sántha Judit elnöknő mutatta be a 
szerkesztőt, aki a folyóirat céljáról és 
hasznáról beszélt majd verseiből olvasott 
fel.  

November 30-án, az Idős Magyarok 
Klubjában  mint mindig , most rövid, de 
gyümölcsöző beszélgetést folytatott a 
szerkesztő az olvasókkal, este pedig már 
Göteborgban várta az érdeklődőket, de 
meglepetésére, a két szervezőn kivül a 
négyezer göteborgi magyarból mások 
nem voltak kiváncsak az Ághegyre .  

Ennél kellemesebb volt a lundi 
találkozó, ahol Drab Károly szobrainak 
megtekintése után Csillag János, Kasza 
Imre és a szerkesztő olvasott fel 
műveiből. Ünnepi alkalomhoz méltó 
körben ekkor adta át Csillag János, 
kristianstadi költő, azt a római 
pénzérmét, amit a jelenlévők tapsának 
kiséretében, az Ághegy támogatására 
adományozott. Köszönet érte!  
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Ez itt Kasza Imre, a boråsi Beván-
dorlók Intézetének ajándékozott műve 
előtt. A fotó abból az alkalomból ké-
szült, hogy az Ághegy szerkesztőjének 
ajánlatára, a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány a magyar kultúra külföldi ter-
jesztéséért, a Magyar Kultúra Lovag-
ja címre érdemesítette folyóiratunk 
munkatársát. Nevéhez fűződik a göte-
borgi gyermekrajz múzeum kialakítá-
sának és a Magyarok Világszövetség-
ének segítségével létesített állandó 
Magyar Gyermekrajz Világmúzeum 
megteremtésének gondolata. A művész 
kitüntetésével az Ághegyhez kapcsoló-
dó és az  mkl. címet viselők száma 
ezennel immár négyre szaporodott 
Skandináviában. 
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Rózsi Rozália 

A vajdasági Törökbecsén szüle-
tett, és jó ideje a malmöi gyerekek  
„sütemény és cukorka királynője”.  

Édesapja építész volt, és olyan 
férjet választott, aki ugyanazon szak-
mában dolgozott. Rózsi Antal jó élet-
társa volt. Kislányukat, Zsuzsit, a 
nagybecskereki zenei gimnáziumban 
taníttatták, később aztán Lundban 
szerzett zenetanári képesítést.  

A családban szerették a zenét, a 
nagyapja citerán játszott, apja száj-
harmonikázott, Rózsika pedig, kiváló 
szoprán hangján, szépen énekelt. 

Rózsika korán megözvegyült, 
1969-ben meghalt a  férje.  

1973-ban svédországi látogatása 
alkalmával megismerkedett Gáspár 
Györggyel, aki felségül vette, így 
került Svédországba. Itt varrónői tu-
dását kamatoztatta, rövid időn belül 
minőségi ellenőr nevezték ki a varró-
gépgyárban.  

Később megismerkedett a mormo-
nokkal. Ennek az amerikai szektának 
mintegy négyszáz tagja van Malmő-
ben. 

Rózsika közösségi munkában a 
könyvtárat rendezte, és a gyerekek 
nevelésével foglalkozott.  Nagyon 
népszerű lett, mert szelíd természeté-
vel, finom süteményeivel és cukor-
káival meghódította nemcsak unoká-
it, rokonait, hanem összes barátait is.  

 
 

 
November 28-ig megtekinthető volt a 

Malmö városi Levéltárában szervezett 
kiállítás, amelyet november 11-én Dr. 
Iklódy Gábor, Magyarország svédorszá-
gi nagykövete, nyitott meg. Ez nagy tá-
jékozódási lehetőséget nyújtott azon své-
dek számára, akik nem sokat tudtak a 
magyarországi 56-os eseményekről. A 
kiállítás látogatottsága a vártnál nagyobb 
volt, tekintettel a magyar forradalom és 
szabadságharc félévszázados évforduló-
jára. A kiállítás  több mint két hétig tar-
tott nyitva. 

Malmőben született ez a január  
3-án éppen húsz esztendős lány, apja 
révén régi svéd családból származik, 
de anyanyelve, amit  szépen beszél: 
magyar.  

Japánul tanul a lundi egyetemen. 
Zenei gimnáziumot végzett, énekel, 
táncol és szaxofonon játszik.  

Fellépett már zenei fesztiválokon, 
klubokban. Sokoldalúságát bizonyít-
ja, hogy vallásfilozófiával és festé-
szettel is foglalkozik, művészi fotó-
kat is készít.  

Festészeti tanulmányai miatt uta-
zik a nyáron Magyarországra.  

Tervei között szerepel, hogy test-
vérével, Mónikával, aki Pesten olyan 
sikeres, hogy MEGA-sztárként tart-
ják nyilván, együtt énekel majd.  

 
 
 
 
Az oldalt összeállította:  
                           

Szalontai Éva 

Akik mellettünk járnak 

Hoffman Erika 

Egy magyar család ötvenhatban Svéd-
országba magával menekített, azóta is 

féltve őrzött, személyes tárgyai. 

A közösséget szolgáló malmöiek egy 
kicsiny, de lelkes csoportja. 

 
 
 
A Ljungby-i zenekar  vendégsze-

replő tagjai biztosították a malmö-
iek szórakozásához a kellemes 

hangulatot. 

Ötvenhat  
megható emléke 



meket mutattunk be. Válogatásuk a 
Balázs – Balázs duó hozzáértését, 
alaposságát dicséri. 

Historiska Föreningen saját em-
lékestet tartott, melyre meghívták 
Puskás Tünde kutatót, aki a határon 
túli, pontosabban a svédországi és a 
szlovákiai magyarság körében, vég-
zett vizsgálatával világította meg a 
magyarság viszonyulását az ötvenha-
tos eseményekhez. Telt ház volt! 

Boross Kálmán 
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Megemlékezés 
ötvenhatról 

Október 21-én délben a lundi 
Kulturen megnyitotta kapuit az 56-os 

megemlékezésünknek, amelyet ket-
tős tiszteletadásnak szántunk. Svédül 
köszöntöttük legújabb nemzeti ünne-
pünket, hogy ezzel nyilvánítsuk ki 
hálánkat a lundi polgároknak, a svéd 
népnek azért az önzetlen bánásmód-
ért, amelyben menekültjeinket része-
sítették ötven évvel ezelőtt. 

Műsorunk első részében Kristian 
Gerner Kelet-Európa-szakértő törté-
nész méltatta 1956 jelentőségét, 
majd egy svéd és egy magyar vissza-
emlékezés következett. Tuve Klette 
diáklányként élte meg  a magyar for-
radalmat (ma helyi politikus), emlé-
kei mégis frisseknek, tisztáknak tűn-
tek.  

A másik visszaemlékezést egy 
akkor már itt élő, felnőtt korú ma-
gyar ember, Lázár Oszkár vetette 

papírra. Műsorunk kulturális részé-
nek a Ljungby-i egyesület énekkara 
volt a vendége Benczédi Zsuzsa  
vezetésével. Benczédi Fruzsina kísért 
zongorán. Ezenkívül Fodor Béla és 
Cameron Jens legényes táncait is  
nagy tapssal nyugtázta a közönség. 

A Hazatérés című film vetítése 
jól hangolt befejezése volt az emlék-
nap műsorának. Utána a vendégeket 
magyaros vacsora várta. 
A „Magyar sarok”-ban az érdeklő-
dők sok mindent megtudhattak Ma-
gyarországról.  

Majdnem százan vettek részt az 
emléknapon, ami csúcsot jelent lundi 
viszonylatban. 

Az emléknapot követő héten az 
56-os eseményekhez kapcsolódó fil-Somi József az emléknap műsorve-

zetője 

Búcsúzik 
 az Angliai Magyar Tükör - írja Pátkai 
Róbert püspök úr, testvérlapunk főszer-
kesztője: 
„1992-ben, mint a Magyarok Angliai Or-
szágos Szövetségének elnöke, magamra 
vállaltam egy egyszerűen Hírek cím alatt 
negyedévenként megjelenő füzet szerkesz-
tését, amelynek célja annyi volt, hogy tájé-
koztassa az érdeklődőt a MAOSZ életéről 
és munkájáról. (…) Az  Angliai Magyar 
Tükör első száma – akkor még Kutasi Ko-
vács Lajos szerkesztésében– 1994-ben je-
lent meg. (...) A lap immár nemcsak a 
MAOSZ munkájáról szólt, hanem tükrözte 
az Angliában élő magyar közösség érdek-
lődését, életét, céljait.”  

Anyagi és adminisztrációs nehéz-
ségek miatt kénytelen a szerkesztőség, az 

immár tizennégy éve létező lapot megszüntetni. „Nem tudom fogunk-e hiá-
nyozni az olvasónak, de ők minden esetre hiányozni fognak nekünk.”  

A Magyar Liget ellenben élni fog, mind eddig is minden anyagi támogatás 
nélkül, de továbbra is számítunk munkatársaink és olvasóink önzetlen és sokol-
dalú szolgálatára. (a szerkesztő) 

Mikulás 

A gyereksereg legtöbbje a december 3-án várva várt Mikulással is ta-
lálkozhatott, nem beszélve arról, hogy nagy örömükre az idén is jutott 

mindenkinek ajándék.  
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*** 2006. szeptember 16.-án, a norvé-
giai Magyarok Baráti Köre rendezésé-
ben Oslóban lépett fel óriási sikerrel a 
budapesti József Attila Színház társu-
lata. Háda János rendezésében Henrik 
Ibsen Nóra című művét mutatták be. 
A fordítás Kúnos László viszonylag 
friss munkája. Helmer ügyvédet 
Besenczi Árpád, Nórát Varga Klári, 
Rank doktort Bánffy György, Lindé-
nét Fehér Anna, Krogstadot Juhász 
György, a szobalányt Bárd Noémi 
Polli játszotta. 
*** Szeptember 24.-én a nyírkátai 
református gyülekezeti templom 
re nová l á s á na k  me gs egí t é sé r e 
szervezett irodalmi esten részt vett 
Kovács katáng Ferenc oslóban élő író, 
költő, mkl. Az esten szó esett a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány és a Magyar 
Kultúra Lovagja rend tevékeny- 
ségéről, segítőkész szolgálatairól. 
*** Szeptember 27-én A norvég iro-
dalom Ibsentől napjainking címmel 
Kovács katáng Ferenc Oslóban élő 
író, műfordító tartott Rendhagyó iro-
dalomórát a budapesti Xantus János 
középiskolában. A nap vendége Fázsy 
Anikó, a Nagyvilág folyóirat és kiadó 
főszerkesztője volt. 
*** Szeptember 27-én a budapesti 
Országos Idegennyelvű Könyvtárban 
volt Knut Hamsun Élettöredékek 
című, a Nagyvilág kiadónál megjelent 
novelláskötet bemutatója. Kovács 
katáng Ferenc íróval ,  a mű 
fordítójával Szőllőssi Adrienne 
irodalomtörténész beszélgetett. 
Közreműködött Oberfrank Pál 
színművész. A Nagyvilág kiadót 
Fázsy Anikó főszerkesztő mutatta be. 

*** Szeptemben 30.-án volt az oslói 
Magyar Filmklub szervezésében a 
Mészáros Márta sorozat harmadik része. 
Az előadást Kovács Ferenc tartotta. 
Ezúttal a 80-as években készült 
Mészáros Márta filmekből láthattunk 
részleteket. Ebben az időszakban készült 
a három NAPLÓ-film: Napló gyerme-
keimnek (1984), Napló szerelmeimnek 
(1987), Napló apámnak, anyámnak 
(1990). S mint ahogy azt már  Mészáros 
Mártánál megszokhattuk, a trilógiákra 
mindig ad egy ráadást. Ezúttal ugyan 
jóval később, 2000-ben elkészítette a 
Kisvilma - Az utolsó napló című filmjét. 
Az est házigazdája Dávoti Barnabás 
volt. 
*** Október 3.-án, az oslói Nemzeti 
Könyvtár előadójában tartott norvég 
nyelvű előadást Berczelly László "Egy 
ország fellázad – az 1956-os magyar 
forradalom" címmel. A program 
társrendezője a norvégiai Magyarok 

Baráti Köre (MBK) volt.   
*** Október 5.-én került sor a Magyar 
Köztársaság negykövete Krausz 
György, valamint Krausz Judit 
rendezésében az Irodalmi teadélután 
22. összejövetelére. Fáskerti Mária, az 
oslói Ibsen Központ munkatársa és 
Kovács Ferenc beszélgetett a Henrik 
Ibsen emlékév  kapcsán Ibsen 
magyarországi kapcsolatairól, és az 
oslói Ibsen Fesztiválokról. 
*** Október közepén a Norvég-
M a g y a r  E g y e s ü l e t  ( N U F O ) 
meghívására a Canto Armonico 
debreceni kórus látogatott Norvégiába, 
a h o l  a z  o s l ó i  U r a n i e n b o r g 
templomban, Drammen kisvárosban, 
valamint az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 50.
évfordulóján léptek közönség elé. Az 
56-os emlékesten egy Horváth-Bárdos 
és egy Bartók szerzemény mellett a 
Gloria Victis zenemű előadásában is 
közreműködtek. 
*** Az 50 éves Norvég Filmintézet 
rendezésében s az oslói Magyar 
Nagykövetség, az Oslói Egyetem 
Média és kommunikációs intézete, 
valamint a Norvég-Magyar Egyesület 
közreműködésével 2006. októberében 
MAGYAR FILMHÉTRE került sor 
Oslóban, majd november elején 
Bergenben. A szervezőbizottság 
vezetője, a filmek válogatója Kovács 
Ferenc volt. A 8 meghívott filmből 11 
előadást tartottak Oslóban a Cinemate-
ket kis- és nagytermében.  Bemutatták 
Mészáros Márta Napló sorozatát 
Napló apámnak, anyámnak; Napló 
szerelmeimnek; Napló gyermekeim-
nek; és a Kisvilma - Az utolsó napló és 
Mészáros Márta legújabb filmje, a Te-
metetlen halott. Vetítésre került még: 

HÍREKHÍREKHÍREKHÍREK 



Jancsó Miklós Fényes szelek, Bacsó 
Péter A tanú, és Makk Károly 
Szerelem című filmje. 
*** Október 23.-án délelőtt az oslói 
Magyar Nagykövetségen Krausz 
György nagykövet átadta az 1956-os 
emlékérmet Cathrine Mustadnak, 
Høyborg Rudolfnak, valamint Terray 
L á s z l ó n a k ,  a  R å d e b a n  é l ő 
nyugalmazott evangélikus lelkésznek. 
Az indoklásban ez olvasható: „Az 
1956. évi Forradalom és Sza-
badságharc 50. évfordulója ünnepén a 
Magyar Köztársaság nevében a sza-
badság hõse emlékérmet adomán-
yozzuk Terray László úr részére, aki 
1956 októberében, majd a megtorlás 
sötét korszakában a szabadság, az em-
beri méltóság és a nemzeti összefogás 
mellett kiállásával példát adott hazasz-
eretetbõl. Gyurcsány Ferenc a Magyar 
Köztársaság Miniszterelnöke, Sólyom 
László a Magyar Köztársaság Elnöke, 
Kosáry Domokos, az ’56-os Emlék-
bizottság Elnöke” 
*** Sonja királyné jelenlétében, az 
Oslói Egyetem Aulájában 2006. 
október 23.-án.  zajlott le a norvégiai 
magyarok ´56-os emlékünnepsége. Az 
es t  p rogramjában szerepel tek 
kórusművek, hangszeres szólók, Bánk 
áriája és néptánc, valamint megint 
előadták Wolfgang Plagge zeneművét, 
melyet Claes Gill Gloria Victis című 
költeményére írt és amelynek az 
ősbemutatóját a pontosan tíz évvel 
ezelőtti megemlékezésre időzítette. Az 
est folyamán közreműködő zenészek: 
Mária Berczelly hárfa, Morten Carlsen 
brácsa, Wolfgang Plagge zongora, 
Annar Follesø hegedű, valamint Trond 
H a l s t e i n  M o e  é n e k .  P r ó z a i 
előadóművészek voltak: Morten Røhrt, 
Emilie Holmen, Fredrik Paasche. A 

néptáncbemutatót a Pintyi család tartotta 
(Dezső, Hajnal, Kriszta, Tamás). Ünnepi 
beszédet mondott Thorbjørn Jagland a 
Parlament elnöke, Krausz György 
nagykövet s Lucia Mária Nagy, a 
Norvég-Magyar Egyesület Elnöke. Az 
est házigazdája Jahn Otto Johansen író, 
újságíró, külföldi tudósító volt. Az 50. 
évforduló szervezését a Norvég-Magyar 
Egyesület (NUFO) vállalta magára. 
Segítői voltak a Magyar Köztársaság 
Nagykövetsége, s a Magyarok Baráti 
Köre (MBK). 
*** A norvégiai Magyarok Baráti Köre 
és az oslói Nemzeti Könyvtár közös 
rendezésében október 26.-án Jahn Otto 
Johansen tartott előadást "A magyar 
forradalom Norvégiából nézve" címmel. 
*** Novemver 7.-én a Stavangeri 
Egyetem és a Stavanger Esti-hírlap 
egynapos konferenciát tartott a 
magyarországi 56-os események 
emlékére "Magyarország 50 évvel 
ezelőtt" címmel. A következő előadások 
hangzottak el: 
-Torgrim Titlestad professzor: 
"Totalitáriánus rendszer ellenes volt-e a 
magyar felkelés?"  
-Tom Hetland főszerkesztő :A 
totalitarizmus 
-Dr. Sashalmi Endre, Pécsi Egyetem: 
"The Hungarian Rebellion of 1956 and 
the totalitarian nature of Hungarian 
Communism 
-Hallvard Nordlås, docens: "David 
Irving történész és az 56-os magyar 
felkelés" 
-Dr. Stephen Parsons, Dánia "The 
Hungarian Rebellion and its influence 
on Communism and the Left in Western 
Europe; England, The case Study. 
*** Az oslói Norvég Színház a nagy 
érdeklődésre való tekintettel februárig 
meghosszabbította a magyarországi 

rendező Szász János Hair című 
musical játszását. A rendező két 
állandó munkatársa Horváth Csaba 
koreográfus és Benedek Mari 
ruhatervező is részt vettek a darab 
színrevitelében. A dramaturg 
Ölveczky Cecilia, a Det Norske 
Teatret fődramaturgja, míg a tolmács 
és a segédrendező Dobos Éva volt. 
 
*** Szabadságharc és hazaszeretet, 
Magyarország 1956/ Frihet og 
fedrelandskjærlighet, Frihetskampen 
i Ungarn 1956 címmel kétnyelvű 
irodalmi kiadványt jelentetett meg a 
Norvég-Magyar Egyesület. Nagy 
Lucia Mária bevezető tanulmányát 
követően Fekete István, Márai 
Sándor, Petőfi Sándor, Vörösmarty 
Mihály, Sulyok Vincs, Tollas Tibor 
és Henrik Ibsen művei olvashatók 
norvég és magyar nyelven. 
 
*** Mindenki együtt érzett a magyar 
néppel... 1956-2006, Norvégia a címe 
a norvégiai Magyarok Baráti Köre 
ü n n e p i  k ö t e t é n e k ,  a m i b e n 
huszonnégy Norvégiában élő vagy élt 
menekültet mutatnak be. Az interjúk 
az MBK Híradóban jelentek meg 
korábban.  
A forradalomról, majd az azt követő 
h ó n a p o kb a n  a z  i d e  é r ke ző 
menekültekről a norvég sajtóban 
megjelent címoldalakat, fényképeket 
is  találhatunk a kötetben. 
*** November 29.-én került sor 
K r a u s z  G yö r g y ,  a  M a g ya r 
Köztársaság negykövete és Krausz 
Judit rendezésében az Irodalmi 
teadélután 23. összejövetelére. A 
frissen megjelent ÁGHEGY, a 
skandináviai magyar irodalmi és 
művészeti lapfolyam II. és III. 
kötetének bemutatóján Kovács 
Ferenc ismertette a lap történetét, 
méltatta a lapgazda és főszerkesztő, 
í r ó ,  mű fo r d í t ó  T a r  K á ro l y 
elévülhetetlen érdemeit a kötetek 
m e g á l m o d á s á b a n  é s 
megvalósításában.Az est folyamán 
megszólaltak mindazon oslóban élő 
alkotók, akiknek írásai, művei 
szerepelnek a kötetben: Sulyok Vince 
költő, Wenche Gulbransen szobrász, 
Lisztes István szobrász, Borka 
László, Juhász Gyula, Nádasdy-
Farkas Irén, Røkenes Erzsébet. 
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Szívünknek a magyar karácsonyi 
szokások a legkedvesebbek. 
Azonban itt élünk Norvégiában, 
családi vagy baráti szálak füznek 
minket a norvégokhoz, ezért illik 
ismernünk az ő szokásaikat is. 
Sok-sok évszázadot megelőzően, 
Odin és Tor idejében is ünnep volt 
ebben az időszakban. A holtak és a 
fény eljövetelének ünnepe. Mivel 
ekkor voltak a leghosszabb éjszakák, 
ezért az emberek a lehető legtöbbet 
tartózkodtak otthon, őrizve a fényt és 
a tüzet, ami távol tartotta az erdő-
mező szellemeit. Azonban ezekben a 
napokban a család tagjai, beleértve 
élőket és holtakat, együtt ünnepeltek. 
Ilyenkor sokan hallani vélték, hogy a  
halottak vágtatva érkeztek az éteren 
át, vezetőjük nem is lehetett más, 
mint Odin, nyolc lábú paripáján. A 
családok szívesen látták saját 
halottaikat, és terített asztallal várták 
őket. A manóknak és azoknak a 
szellem-rokonoknak, akik nem jöttek 
el, a ház körül kis tálkákban kását 
helyeztek el. Itt érdemes szólni erről 
a mai napig is fennmaradt szokásról. 
A grøt vagy magyarul kása az egyik 
legrégibb meleg étel. Két változat 
volt; a durvára, késöbb finomabbra 
őrölt magvakból elkészített étel. A 
megfelelő anyagok hozzáadásával 
vagy sütötték vagy főzték. Az 
elöbbiből lett a kenyér míg az 
utóbbiból a kása.  

Elöször árpából, késöbb búzából 
vagy rízsből készítettek grøtöt, 
melynek közepén elhelyezett 
vajdarabka a napot szimbolizálta. A 
modern időkben alakult ki az a 
szokás, hogy mandulát rejtenek bele, 
és aki megtalálja, marcipánmalacot  
kap ajándékba. 

Azonban térjünk csak vissza a 
múltba. A menü akkor tájt szárított 

hal vagy sonka, káposzta és grøt 
volt. Késöbb bővült a kínálat főtt 
malacfejjel, sült oldalassal.   

Frøy nem csak a termékenység 
Istene volt, hanem a lovak 
védősze nt je  i s ,  azonban  a  
kereszténység bevezetésével ezt a 
szerepet St. Stefanus vette át. Az 
erről szóló legendát és a történetet, 
mely szerint istállófiú volt 
H e r ó d e s n é l ,  a  S k a n d i n á v 
országokban mindenhol ismerik. 
Talán egy rövid idézet elöszőr a  
norvég irodalomból: ” Sante Staffen 
han red sine Foler i Vand...” majd a  
svédből: ”Staffan han var en 
Stalledräng, Hollt dig väl, folan 
min...”  

Stefanus mártirként halt meg, 
ezért az ő napját szerették volna 
Jézus születési idejéhez a lehető 
legközelebb tenni. Így lett dec 25.-e 
a hestefestens dag.  A kereszténység 
felvételét követően a norvégok is 
átvették a Karácsony körül kialakult 
újabb szokásokat, azonban ünnepi 
étkezésükben megőriztek néhány 
korábbi, hagyományos fogást.  

A karácsonyi készülődés már 
novemberben elkezdődik. Nincs 
semmi elôírás arra, hogy hány féle 
aprósüteményt kell sütni. Azonban 
sokan tartják, hogy legalább 7, de 
inkább 13-20 különbözőt kell 
ké sz í t en i ,  ami t  jó l  záródó 
f é m d o b o z b a n  t á r o l n a k  a z 
ünnepnapokig. Talán ezért is 
népszerüek a régi süteményes 
dobozok, amiket árverésen vagy 
egyszerüen bolhapiacokon tudunk 
beszerezni.  

Decemberben 
má r  i ga zán 
számlálhatjuk az 
e m l é k e z e t e s 
napokat. Az 
A d v e n t  a 
várakozás ideje, 
a Karácsonyt 
megelőző négy 
v a s á r n a p , 
amikor is  kávé, 
tea és sütemény 
m e l l e t t  a z 
ö s s z e j ö t t 
családtagokkal, 
b a r á t o k k a l 

meggyútjuk a soron következő 
gyertyát. Korábban december 9.-én 
emlékeztek szûz Mári édesanyjára 
Annára, amikor is  az a mondás járta, 
hogy az ezen a napon  kimosott és 
Karácsonykor használatos terítők 
különösen fehérek lesznek. Itt van 
December 13.-a Luca napja. 
Mindenki ismeri az e napi 
szokásokat és az illatos, sáfrányos 
kelt tésztát, amit a kislányok fehérbe 
öltözve, énekelve kínálnak körbe.  

Norvégia  nyugat i  részben 
hagyományos étel a smalahove, amit 
utoljára  a  Karácsonyt megelőző 
vasárnap (skittensøndag) lehet 
elkészíteni. Ez az étel nem más, mint 
főtt,  füstölt bárányfej,  amit 
rendszerint félbevágva tálalnak és a 
hagyományoknak megfelelően 
fogyasztanak. Elöszőr az állat fülét, 
majd a szemét és a nyelvét kell 
megenni addig, amig a hús jó meleg. 
A nyelvet nagyon sokan a 
legfinomabb falatok közé sorolják. 
Főtt burgonyával és marharépa 
pürével (kålrot), mustárral tálalják. 
Korábban a karácsonyi étrendet a 
lakhely határozta meg. Ma már, 
főleg a nagyvárosokban, így Oslóban 
is, a szokások keverednek, ezért 
kedvünkre  válogathatunk a 
kínálatban.  

Norvégia keleti vidékén a 
juleribbét,  azaz sül toldalast 
részesítik előnyben. A sütés utolsó 
20 percében a  hús mellé  
medisterkake (egyfajta húsgombóc), 
karácsonyi kolbász, alma és szilva 
kerül. Párolt káposztával és főtt 
burgonyával tálalják. 

Az egyik specialitás, amit csak 
északon fogyasztanak, a rakfisk. 
Rendkívül finom ízét sajnos 
e l n y o m j a  a  m e g l e h e t ô s e n 
kellemetlen szaga, amit az alábbi 

 

Karácsonyi szokások 
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módszerrel tudunk csökkenteni. A 
rakfisk-et (ez csak olyan halra 
vonatkozik aminek a bőre még 
sértetlenül megvan) egy éjszakára 
tálba helyezzük, ráteszünk néhány 
karika lillahagymát és felöntjük 
annyi sörrel, amennyi ellepi. Ezzel a 
módszerrel az aromatelt íze 
változatlanul megmarad, csak a 
kellemetlen szaga gyengül. Amikor 
hütőszekrénybe tesszük, fontos, 
hogy a tálat légmentesen zárjuk le. 
Fogyasztásakor emlékezzünk a 
sajtokra, hogy “ illatuk” ellenére 
milyen finomak. A rakfisk mellé ne 
tálajunk sok hozzávalót, elegendő 
főtt krumli, flatbrød és egy kis nyers 
hagyma.  

Bergentől északra a pinnekjøtt a 
tradició, ami sózott és szárított 
birkaborda. A régi konzerválási mód 
nem csak tartósítja, hanem rendkívül 
jó ízt ad a húsnak, ezért fogyasztják 
még a mai napig is. Közel két órai 
főzés vagy gőzben párolás után a 
hús visszanyeri eredeti formáját, ami 
után már csak néhány perc sütést 
igényel a sütőben. A smalahove kö-
rítése a pinnekjøtt mellé is adható. 

A lutefisk talán az egyetlen nor-
vég étel, amelynek Drøbakban saját 
múzeuma van. Akik igazán szeretik, 
azok azt vallják, hogy a lutefisk nem 
csak étel, hanem életforma. Egyik 
jeles képviselője Jan Otto Johansen 
aki 2002-ben könyvet is írt erről a 
tradícióról. A hagyományos tálalás 
szerint a halat pirított szalonnával, 
főtt burgonyával és szárított zöldbor-
sóból készült pürével körítjük. 

A tosk és a kveita, valamint a la-
zac valamilyen formában szintén 
része a  karácsonyi menünek. A 
pulykából készült ételek az utóbbi 
néhány évtizedben kerültek a kará-
csonyi asztalra, és zsírtalan, jó ízű 
húsa miatt hamar kedveltté váltak.  
Nagyon sok család étkezésének 
fénypontja a karácsonyi reggeli, amit 
az időpont miatt talán inkább lunch-
nak is nevezhetnénk. Ilyenkor, ami 
szem szájnak ingere, az az asztalra 
kerül, és mindenki kedvére válogat-
hat.  

A karácsony az évszázadok alatt 
nagyon sokat változott, de abban 

nem, hogy a család tagjait továbbra 
is megpróbálja a karácsonyfa köré 
gyűjteni, hogy együtt énekeljék: 

 Glade Jul…. 
 

rNádasdy-Farkas Irén 

Szeptember utolsó és október első 
hetében rendezték meg a reykjaviki 
filmfesztivált, immáron harmadik alka-
lommal. A város vezetősége, Andri 
Snær Magnolson színész kérésére, en-
gedélyezte a városi fények leoltását 
egy fél órára. A szervezők reméltek, 
hogy így majd alkalmunk nyílik látni 
az Északi-fényt és a csillagokat. A vár-
va várt lámpaoltást megelőző percek-
ben mindenki az utcára vonult. Jó al-
kalom volt ez a nem mindennapi ese-
mény a beszélgetésre, ismerkedésre 
annak ellenére, hogy sajnos nem láttuk 
az Északi-fényt. 

A fesztiválon 80 film került bemu-
tatásra, köztük helyet kapva egy remek 
magyar alkotás is, Kocsis Ágnes Friss 
levegő című filmje. A „Szortírozott 
levelek”, „18 kép egy konzervgyári 
lány életéből” és „A vírus” című kis-
filmjeivel ismertté vált rendező ezzel a 
munkájával diplomázik a Filmművé-
szeti Egyetem rendező szakán.  

„Viola, a negyvenes éveiben járó, 
hervadó szépség egyedül neveli ka-
maszkorú lányát. Napközben az egyik 
zsúfolt fővárosi aluljáró nyilvános il-
lemhelyén dolgozik. WC-t takarít, toa-
lett- papírokat osztogat, és a tarifát 
szedi be. Egy-két négyzetméteres, szűk 
odú a birodalma, asztalán, a kínai pia-
con vásárolt, automatikusan nyíló cse-
repes virággal, a falon pedig a metró 
rezgéseitől minduntalan felszakadó 
tapétával. Szabad perceiben érzelmes 
zenét hallgat recsegő rádióján, fali-
szekrénye százféle légfrissítővel tele, 

amelyekkel gyakran befújja a helysé-
get és önmagát is.  

A WC-k és a fertőtlenítők éme-
lyítő illata ugyanis beszívódik hajá-
ba, bőrébe, esténként órákig sikálja 
és  áztat ja  magát  kádjában.  
Hazatérve Angéla, a tizenhét éves 
lánya minden ablakot sarkig tár, un-
dorodik anyja szagától és mindattól, 
amit képvisel, az ismétlődő robottól, 
a boldogtalanság kalitkájába bezárt 
élet lehetőségétől. Egy ruhaipari 
szakközépiskola tanulója, tehetséges 
tervező, aki sikeresen szerepel egy 
nemzetközi divatcég pályázatán.  

Ki akar törni a reménytelenség-
ből, a szűkre szabott iskolai keretek-
ből, elhagyni szégyenlett anyját, az 
otthon gúzsba kötő biztonságát. A 
két nő alig beszélget egymással, es-
ténként a Polip című maffia soroza-
tot nézik, falaikon a jóképű főszerep-
lő fényképe lóg. Olaszországba vá-
gyódnak, ahol vakítóan süt a nap, 
ellenállhatatlan mosolyú férfiak vár-
nak a magányos nőkre, világhíres 
cégek pedig a fiatal ruhatervezőkre.” 

Katona Mária 

Izlandi tudósítás 

Magyar film a Reykjaviki 
filmfesztiválon 
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Kisiskolás koromban a román 
oktatásból kifolyólag második gim-
nazista koromban sírva rájöttem, 
hogy nem írhatok magyarul levelet 
szüleimnek. „Drága Szüleim” kezd-
tem a levelet, aztán könnyezve romá-
nul folytattam: az ő bűnük, hogy 
nem tudok magyarul! 

Apám állami tanító volt, s a rend-
szer „elvárta”, hogy a fia román is-
kolába járjon. Így kerültem harmadik 
elemista koromban román iskolába.  
1938-ban, a negyedik gimnáziumot 
végeztem (kis érettséginek hívták), 
szüleimnek sem szólva, beiratkoztam 
a marosvásárhelyi református kollé-
giumba.  

A román iskolában magyar szár-
mazásom miatt csúfoltak (bangina = 
hazátlan, topor = fejsze voltak a leg-
gyakoribb kifejezések), a református 
kollégiumban romános kiejtésem, 
hiányos szókincsem és csapnivaló 
helyesírásom miatt gúnyoltak. 

Aztán édesapám  naponta húsz-
harminc percet olvastatott a családi 
kupaktanács előtt ( a két szülő és két 
lánytestvér) Jókai regényeiből, Petőfi 
verseiből. A mindennapi gyakorlat, 
csodát tett: alig három-négy hónap 
alatt eltűnt beszédemből a romános 
kiejtés, beszédem szabatosabbá és 
gazdagabbá vált, amit tanáraim és 
diáktársaim is észrevettek.  

A nyelvi felgyógyulás megadta 
számomra a magyar öntudatot is, és 
a helyesírásom is javult. Nem keve-
rek beszédembe, írásomba idegen 
szavakat, és ügyelek a hangsúlyokra, 

hogy a nyelv muzsikája ellen se vétsek.  
 
Ennek köszönhetően, ötven év ide-

genben való tartózkodás után sem veszik 
észre, hogy nem magyar nyelvű környe-
zetben élek. 

A gyakori felolvasást ajánlom mind-
azoknak, akik „törik” a magyar nyelvet. 
A szülőknek is gyakorolniuk gyer-
mekeikkel a magyart, hogy idegen nyel-
vük mellett ne felejtsék el anyanyel-
vüket. Fontos, hogy a családban magya-
rul beszéljenek, és ne tűrjék meg a     
keverést.  

Vegyesházasságokban a szülők lelki 
kapcsolatának minőségétől függ, hogy 
gyermekük megtanul e magyarul. Sajnos 
gyakori, hogy a szülők belenyugszanak 
gyerekük kevert nyelvűségébe, és maguk 
is úgy beszélnek. Ez a nyelvi öntudat 
hiányát jelzi. Amelynek következtében 
megindul a nyelvi-nemzeti beolvadás 
folyamata. Az elszakított területeken 
vagy a nyugati szórványban élő magya-
rok, ha akarják, „elvesztett” anyanyel-
vünket kis erőfeszítéssel visszaszerezhe-
tik. De az anyaországban is elveszíthetik 
anyanyelvüket azok, akik zagyvanyelvet 
beszélnek. 

Magyarországi látogatásaim idején 
egyre gyakrabban furcsállom azt, hogy 
a „jó reggelt!”, „jó napot!” köszönést 
önkényesen „szép napra” cserélik. A kö-
szönésben a „jó” tulajdonképpen a Jóis-
tenre utal és ezt az évszázados köszön-
tést nem kellene nyelvünkből kiszakítani. 
A „szép nap”, az egészen más!  
 

Hadarás, vagy gyorsbeszédűség.  
 

Azt vettem észre, hogy az iskolás 
gyermekek szinte az egész világon, évről 
évre gyorsabban, a szavak végét, néha a 
felét is elharapva, hadarva beszélnek, 
mintha hajtaná őket a tatár. Meg is kér-
deztem néhány velem utazó pesti diáktól, 
hogy mindig ilyen gyorsan beszélnek-e, 
s hogy tanáraik megértik-e őket? Azt 
felelték, hogy a tanárok is ilyen gyorsan 
beszélnek. Valószínűleg a felfokozott 
hajszás élet hozta magával ezt a hadarást, 
s leszokni csak úgy lehet, ha tudatossá 

tesszük, hogy nem szép, hanem érte-
lemzavaró, tönkre teszi a nyelv zene-
iségét. 
 

A trágár beszéd, akkor is csúnya 
és megvetendő, ha helyes hangsúly-
lyal és nyelvtanilag is kifogástalan 
megfogalmazással mondjuk ki. Le-
alacsonyítja nyelvünk kultúráját és 
megbotránkoztató mások számára. 
Régebben a közösség rendre- utasí-
totta a trágár beszédűeket, leszállít-
tatták a járművekről, súlyosabb ese-
tekben még rendőrt is hívhattak. 

Ma már, a liberalizmus korában 
az emberek nem avatkoznak be egy-
más életébe, és hagyják az ifjakat, a 
véneket, a nőket és férfiakat, a része-
geket és józanokat csúnyán beszélni 
és úgy káromkodni,  ahogyan kedvük 
tartja. 
 

Idegen szavak használata tilos! 
 

Ilyen és hasonló táblákat kellene 
kiakasztani mindenhová, hogy az 
emberek leszokjanak az „OK”-ról és 
társaikról.  

Az ember már nem is tudja, hogy 
melyik országban él, még akkor is, 
amikor  a „művelt” emberek társa-
lognak.  

Ez nem csak magyar jelenség, 
hanem pusztít az egész világon. 

 
Bartha István 

„Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról” 
 

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

reméljük és várjuk. 

 
Megkönnyezte  

elveszített 
anyanyelvét   
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Jul  
sköööönt 
att det är jul 
och allt stök är över 
bara vila och ha det skönt 
meden snön faller sakta.  
räven raskar över isen 
tomten äter glad sin gröt 
och vi myser här runt granen 
härinne är det varmt och skönt 

 

Karácsony 
 
Gyönyörűűűű..., 
hogy itt a karácsony, 
és minden nagyon rendben van. 
Csak pihenünk, és gyönyörűen 
hull a hó, szép lassúdan.  
 
Róka lopózik a jégen... 
Tejbegrizt zabál Télapó szorgosan. 
Mi, karácsonyfánk körül szépen, 
a jó melegben játszunk, boldogan. 
 

A NAGYAROK  
TÖRTÉNETE — 6 

Három nagy királya volt a magyaroknak: 
Szent István, Szent László és Könyves Kál-
mán. Még száz esztendős sem volt a magyar 
királyság, amikor az ország határa az Adriai-
tenger volt. Szent László hatalmas testében, 

hatalmas lélek lakott. Emlékét régi temploma-
ink falfestményei őrzik.. Fohászára kettésza-
kadt a tordai hegy, hogy az üldöző kunok elől 
megmenekülhessen, az elszórt pénz óhajtására 
kővé változott, szomjazó vitézeinek pedig a 
kősziklából vizet fakasztott. A határvidéket 
őrző székelyekkel jól megértette magát, még a 
horvátok is elismerték királyuknak. Amikor, 
1095 július 29-én meghalt, három évig gyá-
szolta az ország.  

Mivel fiúgyermeke nem volt, I. Géza fia, 
Könyves Kálmán, korának egyik legművel-
tebb, legfelvilágosultabb vezéralakja követte 
őt a trónon, és békességet teremtett a többnem-
zetiségű országban.  

„István törvénye a hitetlenek lerombolója 
volt, az enyém az igazságra nézve helyes tár-
salkodás előmozdítója.„   

Olyan okos volt, olyan sok könyvet olva-
sott, hogy még az ő idejében butaságból üldö-
zött boszorkányokat sem üldözte: „ A boszor-
kányok ellen pedig, akik nincsenek, semmi 
kereset ne legyen.” - ezt íratta egyik törvényé-
be. Hozzá hasonló királyt akkoriban   nem is-
mert a világ, aki nem kardjával, hanem eszével 
emelkedett Európa fényes hatalmasságain so-
rába. 

Szent László 



Az eső csak arra a rövid időre áll 
el, amíg berakjuk a cuccot az autóba. 
A hegyek eltűnnek a zuhogó esőben. 
Igaza volt annak, aki azt mondta, hogy 
ezt a vidéket Isten sírva-nevetve terem-
tette. Nem látjuk sem a skulebergi er-
dőt, sem a világörökség Magas parto-
kat. Európában sehol máshol nem for-
dul elő ennyi kőzetfajta ekkora terüle-
ten. A leggyakoribb kőzetek: a 
apakivi-gránit, a gabbró, a vulkáni ere-
detű diabáz és a szürkéskék földpát. A 
málló diabáz rózsaszínű, és a vörös 
apakivi-gránit hegyekkel együtt világít 
a napfényben. Nincs még egy olyan 
vad erdő, mint a Skule-erdő. A hegy és 
a tengerpart között szorult lapos és ide-
gen tájon. Sehol máshol nem olyan 
mély a Balti tenger, és a szigetek sem 
olyan magasak. A tengervíznek hideg, 
őszi-kék színe van, a vörös gránit ki-
olthatatlanul világít miközben a víz 
ostromolja a meredek sziklákat. A láp 
meredeken lejt, a patakok vízeséstől 
vízesésig vetik magukat. Mindenfelé 
omlások és kőmezők, mély repedések 
és nehéz, éles kőtömbök. Csak a tiszta 
vizű tavak simák, mélyük szemet haso-
gató. Az erdőt átjárja az idő. A törme-
lékmezők hosszú, megfagyott időből 
álló, megtört hullámokba merevedtek. 
A zúgó erdő mocsarakba süllyedt, és 
minden hasadék időt épít. Néhol a vi-
rágzó erdő a fenyves sötétjébe hatol, a 
kőhullámokba éjjeli virágok illata és 
vékonyszárnyú bogarak dongása ve-
gyül. Az enyhe szélben hárs és mogyo-
róbokor mozgatja leveleit, a gyökerek 
gyökérdrótokat küldenek a fenyves 
szegényes talaja helyett egy gazdagabb 
televénybe. Egy elfelejtett erdő, mely 
elhalasztott időkben virágzik.” (Kerstin 
Ekman, A Skule erdő rablói, 1989)  

Erdő, erdő, erdő, skulebergi kerek er-
dő - dúdolja Arnold. Kúszunk fölfelé a 
térképen. Átsuhanunk Örnsköldsviken, 
a kanadai jégkorong ligában játszó 
milliomosok jégkorongozók városán. 
A központban zöld síugró pálya látszik 
a benzinkút mögött. Szemben vele az 
üvegépületen Para- dis-badet - Paradi-
csom-fürdő felirat áll. Látszik a jólét. 
Umeå a vegánok - extrém vegetáriánu-

ták Piteå neves szülötteinek a nevét. 
Két név ismerős: Liza Marklund író, 
Anders Sundström, aki miniszter 
korában rendre elkésett a miniszter-
tanács gyűléseiről Stockholmban. 
Általában rossz buszra szállt fel. 
Piteåban ugyanis egy buszvonal 
van, és az is körbe jár. Nem is bírta 
sokáig Stockholmban, lemondott a 
miniszterségről, és hazaköltözött. A 
sétautca a Rådhus- torgetbe - a Ta-
nácsház-térbe - torkollik. Zárt tér a 
város közepén. Az útkereszteződés 
négy sarokházát ”kivágták”, és az 
így keletkezett négyzetes területet, 
körbeépítették házakkal. Az utcák az 
így kialakult tér közepén keresztezik 
egymást. A járművek ahelyett, hogy 
megkerülnék, átvágnak rajta. Az 
ilyen típusú terek Franciaországban 
gyakoriak. Az 1600-as években 
négy hasonló teret alkottak Svédor-
szágban. Ma már csak kettő van, a 
másik az uppsalai Nagy-tér.  

Luleå előtt balra kanyarodunk. 
Kacskaringós mezei út vezet Luleå 
Gammelstad - Luleå Óvárosába. A 
Nederluleå templom valóságos ka-
tedrális, a legnagyobb középkori 
kőtemplom Észak-Svédországban. 
A tizenkét svéd világörökség egyi-
ke. Uppland - a svéd Felvidék - ér-
seke, Jakob Ulvsson (Örnfot - 
Sasláb) 1482-ben látogatott ide. Pa-
rancsára az akkori templomot kibő-
vítették, és Albertus Pictor tanítvá-
nyainak a falfestményeivel díszítet-
ték. A templomot körülvevő, apró 
házikókban szállásolták el a konfir-
málókat és a távolról érkező híveket. 
A templom zárva volt, de nem soká-
ig. Az udvarra sötét BMW gurult 
be - szinte Volgát írtam - két férfi és 
egy nő szállt ki belőle, az egyik férfi 
kulcsot vett elő a zsebéből, és a tár-
saság belépett a templomba. - Mint 
a régi szép időkben! (Arnold.)Az 
autóból telefonálok Haparandába 
szállásért. Van szoba, kettőnknek 
ötszázért. Mire odaérünk, ők már 
sajnos hazamentek. De a kulcsot a 
szálló levélládájában hagyják. Reg-
gel majd fizetünk.  

Haparanda főterén mogorva épü-
let, a kapujára szegezett levél ne-
künk szól. Követjük a kézzel rajzolt 
útmutatást. Emeletes, hosszú épület 
elé parkolunk. Vége a szezonnak, 
csak mi ketten vagyunk a Népiskola 
szállodájában. Kihasználjuk a szép 
időt, körbesétáljuk a várost. Vacsora 
után felpolcolom magam, és folyta-
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sok - és a női labdarúgók városában. A 
zuhogó eső nem csábít városnézésre. A 
városi könyvtárban megnézzük az e-
postánkat. Mikael Niemi Skóciából írt 
Arnoldnak. Sajnálja, de nem találkoz-
hat velünk Pajalában. Hajtunk tovább. 
A rádióban női hang elmélkedik arról, 
hogy milyen jó, hogy vége van a nyár-
nak. Megszabadul az ember a szúnyo-
goktól, a szomszédból áradó égett flek-
kenszagtól, a kerti bulikról áthallatszó 
dunka-dunka zenétől. Nem kell olyan 
gyakran ablakot pucolni, lábat és biki-
ni-vonalat borotválni. Piteåban eláll az 
eső. A Toyotát a város híres szülötté-
nek, a világot körbehajózó Daniel 
Solandernek (1733-1782) a szobra kö-
zelében hagyjuk. Daniel apját Carl von 
Linné beszélte rá arra, hogy a fia bota-
nikát tanuljon Uppsalában. Linné 
Solandert tanulmányai befejezése után, 
1759-ben Londonba küldte, ahol 
Solander, mint Linné szexuális rend-

szerének ismerője, megkülönböztetett 
figyelemben részesült. Sok barátot 
szerzett, köztük a híres amerikai diplo-
matát, Benjamin Franklint, és elkísérte 
James Cookot első földkörüli útjára 
(1768-1771). Az Endeavour, fedélze-
tén 94 utassal, 1768 augusztusban fu-
tott ki Plymouthból. Az expedíció célja 
a napkorong előtt elhaladó Vénusz rit-
ka jelenségének a megfigyelése volt 
Tahiti szigetén. (A burkolt cél az eddig 
ismeretlen kontinens, a Terra Australis 
felfedezése volt. Ausztráliát ismerték 
már, de még Új-Hollandiának nevez-
ték.) Kontinenst ugyan nem találtak de 
hatalmas mennyiségű tudományos 
anyagot gyűjtöttek. Solandert oxfordi 
díszdoktorság, és a British Museum 
intendensi állása várta. Piteå hazafias 
lelkületű politikusai Aucklandban is 
emeltettek egy szobrot a neves botani-
kusnak. A Storgatan - Nagy utcát je-
lent - sétálóutca kövezetében Holly-
woodi módra, aranyló csillagba foglal-

Utazás Lappföldön — 4 

Negyedik nap:  
Magas Part - Umeå - Piteå -Luleå - 
Haparanda 



tom a Vittulát. Az esküvői vacsora 
után a férfiak a szaunában - Svédor-
szágban bastunak (1) nevezik - mérik 
össze erejüket. A tizenéves főhős kö-
veti a tántorgó férfitársaságot, hogy 
eldöntsék, ki a szauna hőse. Az ácsolt 
szauna a régi, füsttípusú volt, szokás 
szerint a háztól kicsit odébb volt, arra 
az esetre, ha netán kigyúlna. Az ajtó 
fölött a fal feketéllett a koromtól. Ké-
ménye nem volt, a kőtartóból a füst a 
falakon levő lyukakon keresztül távo-
zott. A férfiak vetkőzni kezdtek, ruhái-
kat szegekre akasztották vagy a kinti 
fapadokra hajították, miközben a szú-
nyogok veszettül csíptek. Mint a ház 
feje és mint szauna-gazda nagyapám 
lépett be elsőnek, a maradék parazsat 
pléhvödörbe seperte, és kivitte a szau-
nából. Utána merítőkanállal többször a 
hatalmas kőrakásra öntött, hogy meg-
tisztítsa a füsttől a levegőt. A gőz füst-
gomolyként tört fel, megkötötte a csí-
pős füstrészecskéket, és kigomolygott 
az ajtón és a három füstnyíláson át. 
Végezetül levette a zsákokat a fapad-
okról, amelyek a koromtól védték, és 
rongyokkal tömte be a füstnyílásokat. 
Besurrantam a férfifalkával, és a leg-
felső sorban a sarokba szorultam. Kel-
lemes kátrányillat terjengett, s amikor 
hozzáértem a falhoz, fekete foltok ma-
radtak rajtam. Mind a felső, mind az 
alsó fapadok roskadoztak a súlyos fe-
hér férfiseggek alatt. Akinek nem ju-
tott hely, a földre telepedett, panasz-
kodva, hogy ez a paradicsomból való 
kiűzetésnél is alávalóbb sors. A szú-
nyogok szürke függönyként lógtak az 
ajtónyílásban, de nem mertek bejönni. 
Az utolsó behúzta maga mögött a 
nyárestére nyíló ajtót, és hirtelen sötét-
ség lett. És mindenki hallgatott, mint-
ha  áh í t a t  szá l l t  vo lna  me g 
mindannyiunkat. A szem lassan hoz-
zászokott a sötétséghez. A hőség úgy 
telepedett meg köztünk, mint egy 
nagy, összekuporodott állat. Nagy-
apám megmarkolta a nyeles fa merítő-
kanalat, és magában mosolygott. A 
legények visszahőköltek, és felpúposí-
tották a hátukat, mint verésre várva. 
Az épületfa recsegett a súly alatt. Az 
öreg lassan megmerítette a kanalat a 
hideg kútvízben és elképesztő pontos-
sággal, gyorsan kilenc kanálnyit öntött 
a kőtűzhelyre, egyet a közepére, 
egyet-egyet a négy sarokba, s ugyan-
annyit a két-két rövid, illetve hosszú 
oldal közepére. Éktelen sistergés szállt 
felénk, ostorozó hőség követte. A le-
gények élvezettel nyögtek. Az izzadt-
ság kicsapódott a vállakon, a combo-

kon, a nemi szerveken és a tar kopo-
nyákon, sót és viszketegséget szivá-
rogva. A nyírfavesszőket elővették a 
vederből, ahol eddig nedvesen tartot-
ták, és megforgatták az izzó köveken. 
Nyár és nap illata töltötte be a szaunát, 
és a mosolygó legények vágyakozva 
sóhajtoztak. A vőlegény megmarkolta 
a nyírfagallyakból készült virgácsot, és 
nagyokat nyögve verdeste vele végig 
egész testét. Reszkető hangon biztosí-
totta a többieket arról, hogy jobb, mint 
a közösülés, mire a többiek türelmetle-
nül fészkelődtek. Nagyapám újabb ki-
lenc merítőkanálnyi vizet zúdított 
azokra a helyekre, amelyek az első 
alkalommal szabadon maradtak. A hő-
ség megtöltötte a szaunát, mint egy jó, 
kiadós adag verés. A sóhajok és nyö-

gések mind erősödtek, többen nyöszö-
rögve imádkoztak a szauna-seprűért, 
még mielőtt a viszketegségtől megre-
ped a bőr a testükön. A vőlegény kény-
szeredetten mondott le róla, és hiá-
nyolta a konyhaszolgálatos néniket, 
mivel senki sem tudja oly könyörtele-
nül jól kezelni a vihtát , mint egy vén 
banya. A nyírfaágak csattogtak, pufog-
tak, az izzadság fröcskölt, spriccelt, 
záporban ömlött. Nagyapám locsolt és 
dörmögött, a gőz gomolygott, mint egy 
szellem. Néhányan a hűvösre panasz-
kodtak, és azt mondták, hogy hűvö-
sebb löylyä-t ritkán volt alkalmuk ta-
pasztalni, amiből mindenki tudta, hogy 
a szauna kezdi elérni az érett hőmér-
sékletét. A locsolás kíméletlen volt, 
akár egy laestediánista  prédikáció. A 
legények kuporogva dacoltak a forró-
sággal és élveztek. Az ínynek vér íze 
kezdett lenni. A fülcimpák sajogtak, a 
pulzus dobként dübörgött. Édenhez 
közelebb aligha lehet kerülni a sírnak 
ezen az oldalán, dünnyögte valaki. Mi-
után az első érzelmi hullámok elültek, 
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a szauna típusokat kezdték tárgyalni. 
Valamennyien megegyeztek abban, 
hogy a füstszauna abszolút fölénye-
sen vezet mind a fafűtésű vaskályhá-
val, mind az elektromos kemencék-
kel szemben. Különösen az utóbbin 
gúnyolódtak, kenyérpirítónak és re-
zsónak nevezték. Néhányan szorong-
va idézték fel a száraz, poros melegí-
tőszekrényeket, melyekben akkor 
ültek, amikor Svédország déli részét 
látogatták meg. Egyikük Jormulien 
havasi szálló szaunájáról mesélt, 
ahol a norvég elektromos kemence 
egy ósdi centrifugához hasonlított. A 
teáscsésze nagyságú kőraktár melybe 
két kő ha fért, de csak akkor, ha az 
egyiket az élére állították. A másik 
építőmunkás borzalommal idézte fel 
három hónapos gotlandi  tartózkodá-
sát. Mivel a szaunakultúra odáig nem 
jutott el, kénytelen volt mellőzni a 
tisztálkodást. Mintsem hogy a saját 
szennyvizében pancsoljon az ember 
az úgynevezett fürdőkádban. Nagy-
apám szünetet tartott a locsolásban, 
hogy emlékeztesse fiait: maguk is 
elektromos szaunát szereltek a há-
zukba, és ezért a Torne-völgy kultú-
rája hamarosan pusztulásra ítéltetett. 
Nevezettek tiltakoztak, mondván, 
hogy a készülékeket Finnországban 
vásárolták, és azok felülmúlják mi-
nőségben a fafűtéses társaikat, és a 
legkitűnőbb minősítést kapták a 
Saunalehti nevű szaklapban. Nagy-
apa epésen megjegyezte, hogy ez 
elektromosság a legröhejesebb kita-
láció mindazok közül, amik Svédor-
szág déli részéből származnak, és az 
ami elkényeztette az apraját-nagyját, 
csökkentette a munkás emberek és 
fehérnépek izomtömegét, ártott a 
fagyállásnak, rontott a sötétben való 
látáson, a fiatalok zajártalmának 
okozója, akik képtelenek többé rom-
lott húst enni, és közel áll ahhoz, 
hogy kiirtsa a torne-völgyi kitartást 
és türelmet, mivel mostanság min-
dent őrült sebességgel, motorral vé-
geznek. Az elektromosság hamaro-
san a közösülést is helyettesíti, mivel 
az túlságosan megerőltető és izzadsá-
gos foglalkozás, és mint tudjuk, min-
den ilyesmit régimódinak tartanak. 
Anélkül, hogy a fiait végighallgatta 
volna, miszerint őket továbbra is ke-
mény finn fából faragták, nagyapa 
ismét  a köveket locsolta. Helyette 
rájuk mondta, hogy lusták, azokká 
váltak mind, és hogy a Torne-völgyet 
meghódította a knapsut és az 
ummikot, és hogy ami a legjobban 
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bántja, az az, hogy kiskorukban nem 
verte el őket alaposabban. De most 
már késő. Senki sem érti meg többé 
azt az érzést, ami a szaunában fogja 
el az embert, ahol született, ahol a 
család hulláit mosták, és halotti le-
pelbe burkolták, ahol apád született, 
ahol a kupari vért vett a betegeskedő-
től, ahol a kölyköket nemzették, és 
ahol nemzedék nemzedék után tisz-
tálkodott a heti munka után. Hangja 
megtört, és könnybe lábadt szemmel 
hajtogatta, hogy az élet, fiúk, az fagy 
és fájdalom, csalódás és hazugság, és 
ostobaság. Vegyük például a forra-
dalmat, amit ő az 1931-es sztrájk óta 
egyre vár, mikor lesz már a fenébe, 
látta-e valaki az utóbbi időben a vi-
déken? Egyetlen egyszer lobbant fel 
a remény, amikor a finn Kolariba 
utazott élelmiszer után, és a Valinta 
Friberg nagyáruház forgatagában egy 
villanásra megpillantotta Sztálin Jós-
kát egy húsárúval teli bevásárló sze-
kérrel. Bezzeg errefelé nem volt dol-
ga. Vigasztalónak a hőségben egy 
flaskát nyújtottak nagyapának, aki 
egy kupakkal a kemencére is öntött 
belőle. Kátrányolaj (9) fuvallat tele-
pedett ránk. Nagyapa továbbadta az 
üveget, alkarjával megtörölte az or-
rát, és azt mondta, hogy szar az 
egész, és hamarosan meg fog halni. 
De ő továbbra is kommunista, ezt 
egyszer és mindenkorra megmondja, 
és ha valaha a halálos ágyán elkezde-
ne bűnbocsánatért és Jézusért nyö-
szörögni, akkor az csak félrebeszélés 
és agylágyulás, ragasszák hát le ta-
passzal a pofáját. Ezt ígérje meg neki 
mindenki, aki itt van, családtagok és 
tanúk jelenlétében. Mert a halálféle-
lem puszta semmi ahhoz képest, 

hogy az ember gyagyás legyen, és a 
pajalai kórházban feküdjön és gagyog-
jon egy nyitott ajtajú kórteremben. Az-
tán kilencszer a kövekre locsolt, amire 
a legények nyöszörögve lemásztak a 
padokról, azzal a kifogással, hogy pi-
silniük kell, és csak a legkeményebb 
fickók maradtak, hólyagosra égett bőr-
rel a vállukon. Nagyapa kétségbe von-
ta a távozó pipogyákkal szembeni apa-
ságát. Majd átadta a merítőkanalat, 
mondván, hogy a végső csatát rájuk 
bízza, mert ő megunta a kínzásukat, és 
azt, hogy a mirigyeiket szagolja. Mél-
tósággal lelépett, és nekifogott mosa-

kodni a melegvizes lavórban. Öregem-
ber módjára csak a három legfonto-
sabb tájat szappanozta be a testén: a tar 
fejét, a hasát és a zacskóit. Most kez-
dődött a kegyetlen végjáték. Einari 
átvette a locsolást, míg a többiek a hi-
degre panaszkodtak. A harc, mint min-
dig, jobbára pszichológiai volt. 
Valamennyiük testbeszéde azt fejezte 

ki, mennyire kevéssé érinti őket a for-
róság, és milyen hosszú ideig tudnák 
könnyedén kibírni. Einari a veder tar-
talmát a sistergő kövekre öntötte, majd 
újratöltötte az edényt. Újabb, kegyet-
len menet következett. Az első döntős 
letámolygott a padról, és lihegve elte-
rült a padlón. Nagyapa hideg vizet ön-
tött rá. A gőz ostorozta a hátakat, éget-
te a tüdőt. A többiek üveges tekintettel, 
fatörzsekként ültek. Valaki megszé-
dült, szinte leesett. Lesegítették. Még 
több gőz, még több fájdalom. Ekkor 
apám is feladta. Úgy köhögött, mint 
aki megfullad. Már csak a kopasz fejét 
ingató, bólogató Ismari és a köveket 
locsoló Einari ült a padon. A vesztesek 
a padlón kucorogva várták a verseny 
kimenetelét. Ismo látszólag az ájulás 
határán volt, de valami különös módon 
mégis versenyben maradt. Minden 
egyes merítőkanáltól összerázkódott, 
mint egy védtelenül maradt ökölvívó, 
aki lassan sodródik a kiütés felé. Einari 
levegő után kapkodott, és reszkető 
kézzel öntött. Egy új merítőkanál. És 
még egy. Ismo fojtott köhögésbe kez-
dett, nyála a nyakára csorgott. Mind-
ketten erősen inogtak, támaszul egy-
másba kapaszkodtak. Einari hirtelen 
megborzongott és mereven oldalra dőlt 
Ismora, aki szintén összeesett. Mint 
két lemészárolt test lezuhantak az alsó 
padsorra, és továbbra is egymásba ka-
paszkodva fekve maradtak. - Döntet-
len! - kiáltotta valaki.Ekkor lenyúzott 
bőrrel előmásztam a felső padsor sötét 
sarkából: Mind engem bámultak, és 
nem értettek semmit. Szó nélkül győz-
tesen magasba emeltem öklömet. Az 
ujjongás a kormos mennyezetig csa-
pott, én közben térdre rogytam, és el-
hánytam magam. Éjjel csipogó hangra 
ébredek. Fél kettő múlt pár perccel. 
Arnold is ébren van, lábujjhegyen az 
ajtóhoz megy, megpattintja. - Piip-
piip-piip. Felbátorodik, kidugja a fejét. 
Azt a vijjogást hallani kell. - Hibás a 
riasztórendszer! - üvölti. Tíz perc múl-
va finnül és svédül felváltva beszélő, 
egyenruhás óriások töltik meg a szo-
bát. Tanácstalanul nézelődnek. Arnold 
a hasát vakarva osztogatja a tanácsait. 
Senki sem figyel rá. Kétszer bekap-
csolják a riasztóberendezést, az ered-
mény ugyanaz. A vijjogástól kimerül-
ve feladják, és elmennek. Előtte termé-
szetesen kikapcsolják a riasztót.  

Hegedűs Zsolt 

Hont Róbert lapp rajzainak lelő-
helye: www.painter.hu/hontrobert 


