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házunk tája 

grandiosa nevű majdnem nemzeti ikonnak tekinthető.  
Ahogy Sigrid Haraldsdotter Eidem az 1956-os magyar 
menekültekről szóló kitűnő  tanulmányában írja: «A nor-
vég koszt nem ébresztett teljesen pozitív emlékeket. A 
kenyérnek semmi íze nem volt és minden más sós». Egyik 
1956-os menekült azt mondta, hogy «egy tortát, amit szü-
letésnapjára készítettek Norvégiában, megsózta, hogy meg 
tudja enni». 
    Nejem egyszer töltött káposztát készített egy szomszéd-
nak. Másnap kérdezte, hogy ízlett-e? Mire a szomszéd: 
«Nagyon finom volt miután porcukrot szórtam rá». 
De gustibus non est disputandum. 
    Aztán a kecskesajt. Ez barna színű. Neve vagy 
«brunost» mely a színre utal, vagy «geitost», mely a kecs-
kére, mert a termék állítólag kecsketejből készül. Kíván-
csiságom hajtott és gondoltam ennek utánanézek. Kapóra 
jött, hogy a kecskesajt misztikus forrásának epicentrumá-
ban, Gudbrandsdalenben dolgoztam (Tretten), ahol egy 
sajtkészítő üzem van, gondoltam utánanézek a kecskesajt 
eredetének. Be is mentem a sajtkészítő (ysteri) üzembe, és 
beszélgetésbe elegyedtem az egyik dolgozóval. Ekkora 
szenzációra még az amerikai választási kampányt 
monitoroló hackerek sem bukkanhattak volna, mert, ab-
szolút bizalmas információként, tudomásomra jutott, hogy 
a kecskesajtnak semmi köze a kecskéhez, mert tehéntejből 
készül.  
     A kecskesajt persze több más célt is szolgálhat. Egy-
részt mint a nacionalista büszkeség demonstrációja. Egyik 
főnököm, kiváló virológus, kizárólag kecskesajtos kenye-
ret fogyasztott frugális löncs gyanánt. Az a gyanúm, mást 
csak titokban evett. A kecskesajt, a tejcsokoládé és a hús-
gombóc a norvég nacionalizmus fontos szimbólumai.  
    Rossz nyelvek szerint, amikor még a norvégok is csak 
szekérrel jártak és szorult helyzetbe kerültek, kecskesajtot 
használtak kenőzsír helyett a tengelyre.  
    A harmadik használati terület pedig az, mikor a norvég 
polgár utazik. Az utas óvatosan betesz a bőröndbe egy 
szép adag kecskesajtot, akkor kb. 90 % lehetőség van arra, 
hogy nem állítja meg a spanyol vámos. Ha igen, akkor 
mivel a sajt úgy néz ki, mint egy tömb kábítószer, van rá 
lehetőség, hogy vagy elkobozzák, vagy spektrometriás 
vizsgálatnak vetik alá. Ilyen vizsgálatot mind a repülőtere-
ken, mind az orvostudományban használnak és ion 
mobility spectrometry néven ismerik. Célja, hogy a kibo-
csátott illatok alapján vagy robbanóanyagot találjanak az 
utasnál vagy betegségeket diagnosztizáljanak különböző 
illékony anyagok kimutatásával. E módszer segítségével 
azonnal le lehet leplezni minden norvég turistát, ki az ét-
rend-kiegészítés céljából például még a kvarglinál is illa-
tosabb úgynevezett gamalost-ot visz magval. 
Kecskesajt,  rajta a sajtgyalu, mely norvég találmány.   
 
http://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/sognefjord-
artisan-geitost/  
 
    Sigrid Eidem doktori disszertációjában idézett egy ma-
gyart, aki szerint ez a sajt úgy néz ki, mint a háború alatt a 
szappan. Egymás között szólván, a leírás igazságtalan, 

   Amikor Norvégiába érkeztem, nem azonnal találkoz-
tam norvég ételekkel. Egy ideig Dél-Norvégiában, 
Skienben laktam, - egy kisváros, és talán csak mint Henrik 
Ibsen szülőhelyeként ismeretes az irodalom kedvelői ber-
keiben. Ha egyáltalán....  
    Akkor még néhai anyósom főzött. Magyarosan. De: 
Rövidesen Észak-Norvégiába, Tromsøbe repültem kis csa-
ládommal. Meglepetés: Sötét volt, hideg, méteres hó októ-
ber végén és a további meglepetések között volt a kantin 
az állami tüdőkórházban. 
    Még nem voltak zöldek, és a Green Peace mellett tünte-
tők talán nem találták még ki őket. Így a szakács minden 
különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül készíthetett bálna-
sültet. Ezt hetente legalább egyszer az ügyeletes rénszar-
vas váltotta fel. Bár Tromsø egyik utcájában jegesmedve is 
pózol kitömött állapotban, odáig nem jutottam, legalábbis 
akkor, hogy ezt is megkóstoljam. Erre csak 25 évvel ké-
sőbb nyílt lehetőségem, mikor Észtországban jártam. Ez 
kissé kockázatos volt, mert a jegesmedve  elég súlyos fer-
tőző betegségek hordozója lehet. Hiába, az élet bizonyos 
veszélyekkel jár. Mint később hallottam, a veszettség az 
egyik. Finnugor rokonaink viszont halált megvető bátor-
sággal fogyasztották jobb éttermekben.  
    A jegesmedvét Norvégiában nem szabad lelőni, inkább 
hagyják, ő keresse fel a turistákat (meg)evés céljából. De 
kissé finnyás, mert ritkán hallunk ilyen esetekről.  
    Nekem hármas meglepetés volt a norvég konyha. Az 
ételnek nem volt színe, nem volt íze és nem lehetett rágni. 
A paprikát annyira nem ismerték még a 60-as évek vége 
felé sem, hogy nem is nagyon lehetett kapni. Anyósom, ki 
Budapest belvárosában nőtt fel, nevetve mesélte, hogy 
amikor megérkeztek Norvégiába, akkor kizárólag sóval és 
borssal fűszerezték az ételt, és csak nekik külön hozattak 
paprikát külföldről. 
     A konzisztencia vagy a rágás igényének hiánya pedig 
abból ered, hogy sok halgombócot esznek, vagy egy 
fiskekake (haltorta) nevű kreációt, melyet rágni nem kell, 
ugyanis darált halból áll. Mindkettő egyesíti a színtelen, 
szinte iztelen és rágást nem igénylő étel kritériumait. Ezen 
kívül létezik még a «fiskegrateng», mely a nevét megcá-
folva alig áll halból, a makaróni dominál benne és erre 
rászórnak egy kis prézlit. Rágni ezt sem kell. És fehér.  
Egy volt kolléganőm mesélte, hogy sok helyen Nyugat-
Norvégiában túl korán kezdik hallal etetni a csecsemőket. 
Ennek az a következménye, hogy a tömény, az anyatejnél 
jóval koncentráltabb, állati fehérje korai allergiás állapot-
hoz vezethet. Ez történt az ő esetében is.  
   A rágást nem igénylő koszt hátránya lehet, hogy a fogak 
nem ütköznek ellenállásba. Erről a fogorvosok tudnának 
többet mondani. A zöldség sem volt része a mindennapi 
kosztnak, viszont a magas glykémiás indexű krumpli igen. 
Krumpli nélkül régen nem létezett ebéd, a mai fiatalok 
viszont másképpen és talán egészségesebben tudnak étkez-
ni mint az előző generáció. A pizza, a taco és a kebab már 
szinte eredeti norvég ételnek számit és a fejenkénti norvég 
pizza fogyasztás jóval meghaladja a olaszországit. A pizza 
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mert egy bizonyos hozzászokás, habituáció után a sajt ehető 
és jóízű.  
      Eidem ugyanott idéz egy 56-os menekültet: arra a kérdés-
re, ízlett-e neki a norvég étel, így válaszolt: «Nem úgy köz-
vetlenül……». Az illető valószínű diplomata-pályát válasz-
tott.  
    Persze azt hiszem, ami kompenzál sok mindent, az a hal 
kiváló minősége. Tőkehal, lazac, pisztráng, hering, mind 
remek. Szerencsére a nejem mind magyar, mind norvég éte-
leket kiválóan készít el.  
    A globalizáció már a 2000-es évek elején elérte Magyaror-
szágot. A Bécsi utca 5-ben, Budapest Belvárosában volt a 
főhadiszállása az egyik halimportőrnek. A moldei testvérpár 
még egy éttermet is nyitott a Petőfi-téren, a Marriott hotel 
mellett. A tulaj sajnos azóta meghalt és az Ocean nevű étte-
rem helyét más foglalta el. A moldei tulaj, ki erős dohányos 
volt, elmesélte, hogy nagyon fontos a hal gyors szállítása 
Norvégiából Magyarországra. A vámkezelést meggyorsítan-
dó, talán halolaj segítségével kente a gépezetet. Lám, a telí-
tetlen zsírsavak újabb hasznosítása. Ma már számtalan nagy 
budapesti piacon és vásárcsarnokban lehet norvég halat kapni 
és a kontroll is máskép zajlik.  
      A meglepetés: Kiváló magyar szakácsok még jobb nor-
vég csapattal versenyeznek ma már a Bocuse d’Or néven 
ismeretes nemzetközi szakácsversenyen. A Magyarországot 
képviselő Széll Tamás, az Onyx étteremből, nyerte a Bocuse 
d'Or Europe 2016 Döntő aranyérmét, és az ezzel járó 12.000 
euró összegű pénzdíjat. A Norvégiát képviselő Christopher 
William Davidsen, a Søstrene Karlsen (Trondheim) étterem-
ből, nyerte a Bocuse d'Or Europe 2016 Döntő verseny ezüst-
érmét. A 2017-es döntőben Norvégia az USA után a 2. he-
lyen végzett, míg Magyarország 4. lett Izland után.  
      A legtöbb 1956-os norvégiai magyar (1) a zöldséget és a 
gyümölcsöt hiányolta. Magyar gyomornak meglepő, hogy a 
bab, borsó és lencse áldásos hatását először egy norvég-
görög guru szájából hallottuk. Fedon Lindbergnek hívják az 
orvost, ki szerint minden fogyókúra alapja ez a három hüve-
lyes termék. Nejem gyakran készít kiváló lencselevest, mihez 
hozzátesz kis füstölt húst, és máris kész egy kiváló főétel.  
      Norvégiában az egyik karácsonytáji ételkülönlegesség, 
különösen a nyugati megyékben, a smalahove. Ez nem csak 
étel; mintegy megkülönböztetett mitikus hangulat, aura veszi 
körül, ez pedig a birka feje. A birka fejében, helyesebben az 
agyában, meg a szemében, mely a központi idegrendszer 
kihelyezett állomása, úgynevezett prionok vannak. Ezek fo-
gyasztása nem veszélytelen, sőt, ha bizonyos, úgynevezett 
konformációs változáson mennek keresztül, akkor kifejezet-
ten veszélyesek. A kergemarhakór (mad cow disease, 
kugalskap) okozói a megváltozott prionok. Olyan országok-
ban, ahol a birka szemét is fogyasztják, jóval gyakoribb a 
kergemarhakórhoz hasonló Creutzfeldt-Jacobs betegség.   
 
https://www.google.hu/search?
q=smalahove&espv=2&biw=1142&bih=598&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwjU0YORxfnRAhWF2hoKHTrWB88Q_AUIBigB#imgrc
=veO6Se2UxBQvKM: 
 
    Ennek első leírója Carleton Gajdusek amerikai kutató. 
Carleton Gajdusek 1923-ban született a New York állambeli 
Yonkersben. Apja szlovák nemzetiségű, hentes foglalkozású 
Karol Gajdusek még az első világháború előtt vándorolt ki 
Büdöskőről Amerikába. Anyja magyar Dobróczky Ottília 
volt, aki már Amerikában született és kálvinista szülei Debre-
cenből származtak.  
 

    

1957-ben Gajdusek elutazott Port Moresbybe  (Pápua-Új-
Guinea) és a helyi törzseknél tanulmányozni kezdte a kuru 
(„nevetőkór") tüneteit és elterjedését. Különböző gyógy-
módokkal próbálkozott, de semmi sem vált be. Mintákat 
küldött az ausztrál és az amerikai laboratóriumoknak, ahol 
nem találtak kórokozót, de feltűnt a betegség szövettani 
hasonlósága a Creutzfeldt-Jacobs betegséghez és a birkák 
surlókórjához. Gajdusek úgy vélte, hogy a kuru kanniba-
lizmus által terjed, a betegek akkor fertőződnek meg, ami-
kor megeszik a halottak agyát.  
     1963-ban amerikai tartózkodása alkalmával csimpán-
zok agyát kente be a betegségben meghaltak agyszövetével 
és két év múlva az állatok a kuruhoz hasonló tünetek mel-
lett elpusztultak. Gajdusek úgy vélte, hogy a kórt egy 
„lassú vírus"„okozza, amely akár több évtizedig is lap-
panghat a szervezetben, amíg a fertőzés tünetei jelentkez-
nek. Mintegy 150 közleményt írt ebben a témában; emel-
lett tanulmányozta az új-guineai törzsek néprajzát, és szá-
mos műtárgyat szerzett az amerikai etnográfiai múzeu-
moknak. Az amerikai Stanley Prusiner később bebizonyí-
totta, hogy a betegséget nem vírus, hanem egy prion 
(fehérje) okozza. 1976-ban Carleton Gajdusek megkapta a 
legnagyobb tekintélyű tudományos kitüntetést a Nobel-
díjat (2). Itt ugyan megemlítjük Gajdusek magánéletét is, 
de mivel Magyarországon kezdtük, helyes, ha pontot te-
szünk és norvég csattanóval fejezzük be. 
    Gajdusek gyerekmolesztálásba keveredett. Egy évnyi 
börtönre és öt évnyi felügyelet nélküli próbaidőre ítélték, 
az utóbbit Európában tölthette le. Gajdusek Amszterdam-
ban, Párizsban és a norvégiai Tromsøben élt, és az Egye-
sült Államokba már nem is tért vissza. 
    Tromsøben van a világ legészakibb egyeteme, ahol  
nemzetközileg is ismert kutatás folyik. Kitűnő kapcsolatot 
ápol az egyetem Észak- Nyugat Oroszországgal, melyet a 
jelenlegi hűvösebb politikai klíma sem befolyásol. Az éjfé-
li nap nyáron és az északi fény télen varázsossá teszi 
Észak Párizsát.  
     Gajdusek nem házasodott meg és gyerekei sem szület-
tek, 2008. december 12-én halt meg Tromsøben 85 éves 
korában. 
«Altså, Ungarn er som min mor og Norge er som min kjæreste.” Den 
ungarske migrasjonen til Norge i 1956/57. Masteroppgave i historie av 
Grid Haraldsdotter Eidem. Institutt for arkeologi, konservering og 
historie Universitetet i Oslo Våren 2010 
https://hu.wikipedia.org.wiki/Daniel_Carleton_Gajdusek 
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