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

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



      

          Tavaszi versek 
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   Percnyi félelem  
 

Gyöngysor az éden kényszerképzetéből: Holdkóros 
tavaszban remény lüktet a mellkasban. Rohadni kettes-
ben vigyorogva. A boldogság veszélyes állapot. Rühellt 
áhítatban nászéjszakát játszani. Csukott halánték remeg. 
Lepedőn evickélő vékony sziluettű bálna. Tévécsatorná-
kon elbambult tömeg lábvízben. Letaglózó zenezuhany a 
megsemmisítésben. Súlyos bosszúságpelyhek a sors ke-
zében. Ma- és újjászületés vágya. A honfoglalók csillogó 
tekintete. Néma zenében ráncok rejtett értelme. Haja 
fűszál kiégett fehér prérin. Törmelékből egészet hazudni 
törzsi türelemben. Megosztani az ágyat, a gondjainkat 
nem. Kiszáradt tengerfenéken kagylóban kotyog az idő. 
Bennünk folyó fárasztó utazás. Őseink fülesbaglyok. 
Lakók az anarchia állapotában. A többi csak közönyös 
fényözön.  Morbid eszmeiség ellenkozmetikája az érett 
arcosítás joviális tételében. Szökés életformában imbo-
lyogva a divatnak megfelelően. Létmederben tudathorda-
lék. 
A halmazállapota felől megközelíteni a félelmet költői 
gondolat. Így feltárható az a képzeletbeli kés által oko-
zott fájdalom, amely agyunkba hatol, amikor onnan til-
tott gondolatokat, a meghaladott társadalmi gyakorlat 
elleni lázadást próbálja kimetszeni. A félelem halmazál-
lapota gyakorta olyan szilárd falakhoz hasonlatos, amely-
be fejünket beleverjük és beleverik, amelyeket nem sike-
rül megmásznunk, mert visszahúznak a hatalom emberei, 
az áporodott gyakorlatok, a sunyi szokások, a teljes életet 
gátló minden mesterséges akadály és csapda. Életünk így 
gyakorta kifolyik kezünk közül, elfolynak éveink, lel-
künkben kongó ürességek maradnak, és céltalanságunkat 
közlekedőedényhez hasonlatos mutatói jelzik: félelmünk 
mindenkor csak addig emelkedhet, amíg hőköléseink és 
bénaságig elfolyó akaraterőnk. Elszállnak legjobb gondo-
lataink, bátorságunk a másként gondolkodásra, a hasznos 
cselekvés izmainkat feszítő gőzei is elpárolognak a belát-
hatatlan semmibe, ahonnan valamiért jöttünk, amiért a 
biológia törvényei szerint élnünk érdemes. A félelem 
halmazállapotának szilárdsága hasít fájdalmainkba és 
megtöbbszörözi azt. A cseppfolyós erkölcs és a légiesí-
tett életérzésben eluralkodott félelem különleges, nehe-
zen megfogható és leírható halmazállapotának közegé-

ben peregnek le különféle történése-
ink, lehetséges életünk töredékei. 
Az /ami akkor történt/ ami történt/ami 
holnap tört......../ fájdalmas tanulság. 
A változás perceitől kezdve, a reánk 
támadó falkába gyűlt kételyek ellené-
re, a végső megtisztulásig mai és hol-
napi kötelességünk. Mindaddig, amíg 
magyarnak lenni az egymástól való 
félelem sápasztó betegségében nem-
csak állapot, hanem igaz magatartás 
lesz. A kiút, akár a regényben közhe-
lyes, de igaz: az utánunk jövőket kell 
eligazítanunk múltunkban és jelenünk-
ben. Általuk léphetünk a felemelt fejű-
ek paradicsomába.  

Tar Károly 

házunk tája 



FONTOS  
A  

KOKÁRDA 
 
 
 
 
Hányan tartják fontosnak a kokárda viselését ? Abba 
most nem menjünk bele, hogy belül, vagy kívül kell pi-
rosnak lennie, egy azonban biztos, a magyar szalagrózsa 
eseménydús évtizedeket tudhat maga mögött. Sokáig tilos 
volt hordani, aztán egy időben a párthovatartozása szim-
bóluma lett, végül (szerencsére) visszanyerte eredeti funk-
cióját. De vajon hányan tartják fontosnak, hogy ezzel a 
szimbólummal emlékezzenek a Márciusi ifjak hősies 
helytállására? Egyáltalán van értelme kitűzni a kabátunkra 
és így tisztelegni a hősök emléke előtt, vagy idejétmúlt, 
felesleges szokás, netán túlzott "magyarkodás"? 
A színek a nemzeti zászlót szimbolizálják, tulajdonképpen 
egy nemzeti színű szalagot körbehajlítanak. A magyar 
kokárdát március 15-én, az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc kezdetét jelentő pesti forradalom évfordu-
lóján szokás viselni. A magyar hagyomány szerint a pesti 
radikális ifjúság vezérei Petőfi Sán-
dor és JókaiMór szerelmeiktől, Szendrey Júliá-
tól illetve Laborfalvi Rózától kaptak nemzetiszínű kokár-
dát a forradalom estéjén. A francia kokárdától eltérően 

nem kalapra tűzték, hanem 
a kabát hajtókájára vagy 
mellrészére a szív felőli 
oldalon. A kör alakú nem-
zetiszínű kitűzőhöz az 
1848-49-es években is - 
lecsüngő, szintén nemzeti 
színű szalagból pántlikát 
tűztek. Történetileg a ma-
gyar kokárdák a nemzeti 
függetlenedés eszméjét 
magukévá tevő polgárok 
hovatartozás - jele lett, 

ilyen kör alakú nemzetiszín formában, kis pántlikákkal. A 
szembejövő személyek számára azt volt hivatva látható 
módon közölni, hogy viselője a magyar forradalmi eszmé-
ket magáénak tudja - 
 
„Látjátok ezt a háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ez 
legyen a mai dicső nap jelvénye. Ezt viselje minden em-
ber, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen meg ben
nünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín kép-
viseli a három szent szót: szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség. Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben magyar 
vér és szabad szellem lángol! Ez aztán fordított a dol-
gon. A háromszínű kokárda helyreállítá a rendet. Aki há-
romszínű kokárdát akart feltűzni, annak előbb haza kellett 
menni. Tíz perc múlva a színház üres volt. És másnap 
minden embernek ott volt a mellén a háromszínű kokárda; 
a Nemzeti Kaszinó urainak paletot-ján kezdve, a napszá-
mos darócáig, s aki köpönyegben járt, az a kalapjára tűz-
te. ” 

Jókai Mór 

 
 

Hajrá, Magyarország,  
hajrá, magyarok! 

 
 
 
Nem kell annak politizálnia, aki jövőnket félti, s szavazatával 
segít meghatározni hazánk jövőjét, utódaink boldogságát! 
Amit az ország jelenlegi kormánya tesz, az nem politika —
mert a politika mindig piszkos és  sajnos sokan megtapasz-
talták, hogy csupa köpenyegforgatás, átejtés, népbolondítás, 
ahogyan ezt szüleinktől is hallottuk -, hanem tömören szólva 
honvédelem. Önvédelmi harc a belső és a külső mást akarók 
ellen, mert mindenféle más csak akkor lehet igaz, jó és hasz-
nos, ha egyezik a népek akaratával. A mai választónak tudnia 
kell, hogy szavazatával megállíthatja a népvándorlást, az 
európai életmód lerombolásának akarnokait, a pénzhatalom 
boszorkánykonyháján  alkalmazott „emberiség-megváltó” 
receptek szerint elképzelt „új” világot. A civilizációnk elleni 
támadást védhetjük minden voksunkkal, amit  parlamenti 
választások alkalmával ország védőinkre adunk. Lelkiisme-
reti dolog ez a szavazás. Április nyolcadikán minden ma-
gyarnak el kell mennie szavazni. Üzenetet kaptunk minisz-
terelnökünktől.  
Íme néhány részlet Orbán Viktor évértékelő beszédéből: 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A választásra készülve annyit megállapíthatunk, hogy nekünk 
sikerült az, ami egyetlen más pártnak sem: mi összetartot-
tunk. S mivel sikerült összetartanunk egymással, sikerült ösz-
szetartanunk az országot is. Sikerült komoly célok mögé 
többséget verbuválni, sőt a legkomolyabb kérdésekben – mint 
a függetlenség, határvédelem és migráció – pártvonalakon 
átnyúló, hatalmas egységet is összekalapáltunk. Nagy dolog 
ez a mai széthúzásra és széthullásra hajlamos időkben. A 
magyar politikában, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi biztosít-
juk a folyamatosságot és a tapasztalatot. Vérvonalunk az 
első választásoktól máig húzódik, 16 évet voltunk ellenzék-
ben, és 12 évet voltunk kormányon. Nincs még meg az egyen-
súly, mint láthatják… Azt már megtanulhattuk, hogy a politi-
kában az idő a legfontosabb. Egy ország kormányzásához 
tapasztalat kell és magabiztosság, terepismeret és nemzetközi 
kitekintés, s ha ez még párosul az újító bátorságával, már 
nyert ügyünk van. 
 - - - - - - - - - - - - 
 
Hölgyeim és Uraim! 
Azt, hogy ma a magyar politikából az embereknek itthon és 
külföldön mi jutunk eszükbe, nem adták ingyen. A Fidesz 
harminc éve alakult. Hosszú út volt ez. Nehéz küzdelmek, 
kitartás, hűség, bajtársiasság. Hűség és szolgálat Magyaror-
szág felé, egység és bajtársiasság egymás iránt. Minden ma-
gyar ember ismer, sőt kiismert bennünket. Tudják, nem be-
szélünk a levegőbe, nem ragad magával bennünket a nagyot-
mondás kísértése sem. Amit mondunk, komolyan gondoljuk. 
Amit vállalunk, abba bele is vágunk, azért keményen dolgo-
zunk, és a végén megcsináljuk, általában el is érjük. Ha nem 
lenne foglalt, azt mondanám: mi vagyunk a nyugodt erő. Mi 
önmagunk vagyunk, és nem árulunk zsákbamacskát, anti-
kommunisták vagyunk és hazafiak. Szenvedélyesen szeretjük 
Magyarországot, és készen állunk, hogy mindent megtegyünk  4 



érte. Ez különböztet meg bennünket a többi politikai párt-
tól. 
 
- - - - - - - - - - - -  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
S végül hadd tegyek egy megjegyzést arról, hogy a tegnapi 
nappal útnak indult a választási kampány. Elnézve az 
ellezék tegnapi kampánynyitóit, egy régi megfigyelésem 
jutott eszembe: ha kampány van, a valóság befogja a szá-
ját. Őrizzük meg a higgadtságunkat, és beszéljünk itt is 
egyenesen. Ma Magyarországon politikai ellenfeleink re-
ménytelen helyzetben vannak. Nem értették meg az idők 
szavát. Nem álltak mellénk, és nem álltak az ország mellé a 
legfontosabb kérdésekben. Nem támogattak minket a kerí-
tésépítés idején, kihátráltak a kötelező kvótával kapcsolatos 
népszavazásból. Nem támogatták az alkotmánymódosítást. 
Letagadták a bevándorlást, letagadták a kötelező kvótát és 
a Soros-tervet. Ezt az emberek látják és tudják. Ezért van 
reménytelen helyzetben ma Magyarországon az ellenzék. 
De Gaulle-tól tudjuk, hogy a reménytelenség gyűlöletet 
szül. Az ellenzéki pártok minden mondatából gyűlölet árad. 
Úgy látom, hogy alantasságban, személyeskedésben és 
álszenteskedésben nem lesz hiány, de mi emlékezzünk arra, 
hogy a választás nekünk ünnep. Magyarok milliói várták, 
hogy a kommunista elnyomás és a szovjet megszállás után 
végre szabadon választhassanak. Ne hagyjuk elrontani az 
ünnepünket! Őrizzük meg a derűnket, a humorunkat, az 
öniróniánkat és a közös döntés szépségét. A gyűlölet nem 
visz felfelé, csak lefelé. Mint az ismert viccben az ember, 
aki leugrik az ötvenedikről, és zuhan lefelé, azzal nyugtatja 
magát: eddig minden rendben, eddig minden rendben… 
Ötven nap múlva megérkezünk, ki az ötvenedikre, ki a föld-
szintre. Kalandra fel hát! 

 
Hajrá, Magyarország,  

hajrá, magyarok! 

T A V A S Z V Á R Á S 
 
Véreim, magyarok most éljük az év talán legunalmasabb 
időszakát , azzal tudok mindenkit biztatni, hogy innentől 
kezdve egyre jobb lesz, egyre jobb időben, egyre több fény és 
egyre több élmény. Holnap, viszonylag enyhe idő várható, a 
Nap is előbújhat, ha csak tehetitek, menjetek ki a szabadba, 
nem lesz nagyon hideg. 
A Koppenhága környéki kertekben és erdőkben már találkoz-
hatunk az első virágokkal, főleg a Magyarországon védettnek 
számító hóvirággal és téltemetővel (télike, dánul erantis ). 
Bár egyik növény sem őshonos Dániában. de a télikét látha-
tunk a keleti dán erdőkben is. 
Ilyenkor már kidugják a kis sárga fejüket a hó alól, van ame-
lyiknek még zöld gallérja is akad. Amikor a nap sugarai erő-
sebbé válnak kibomlanak a pici kehelyalakú, illatos virágai és 
táplálják azokat a rovarokat, amelyek kibújtak, hogy megnéz-
zék, elérkezett-e a tavasz. A kertészkedőknek ajánlom, hiszen 
kiváló kerti növény, a tavaszi kertet virág-gyeppé változtatja. 
Laza földben, félárnyékban könnyen megtelepszik. Magról és 
gyökérről is tudjuk szaporítani. 
A hóvirágot a dánok bele szokták tenni abba a rejtvényt tar-
talmazó levélbe (Gækkrebrev ), amelynek küldése igazi dán 
húsvéti hagyomány és a nevét is a hóvirágtól (vintergæk ) 
kölcsönözte. Ma már inkább csak a gyerekek művelik. A 
levelet szimmetrikusra vágják és névtelenül küldik, a feladó 
nevét csak pontokkal jelölik ( " Mit navn det står med prikker 
pas på det ikke stikker " ), a címzettnek ki kell találnia, hogy 
ki a feladó, ha nem tudja kitalálni, akkor húsvéti tojással fizet 
ezért. A feladó viszont akkor köteles egy tojást adni, ha a 
címzett kitalálja kilétét. Néha húsvéti verset is mellékelnek 
hozzá. De hol van még a húsvét.....szóval azt javaslom, hogy 
aki teheti, pattanjon fel az S-togra és meg se álljon a hétvégén 
a Dyrehaven-ig, Klampenborg állomásig, vagy ejtse útba a 
sok koppenhágai park közül az egyiket, esetleg egy közeli 
tengepartot, hátha megérzi a közelgő tavaszt. 
 
                                                                       Pető Tünde 
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Sziasztok! Férjemmel, 5 éves kislányunkkal szeretnénk 
Svédországba költözni. Férjem már volt egy hónapot 
kiküldetésben a cégtől, ahol dolgozik. Kapott ajánlatot 
munkára, illetve hogy segítenek lakást bérelni stb... mire 
mennénk? Kérdésünk, hogy mennyi az az összeg, amit 
legalább haza kell hoznia egyedül, hogy hárman gond 
nélkül megéljünk, amíg nem találok munkát? Illetve, 
hogy volt-e valak, aki óvodás gyermekkel költözött ki, s 
hogy fogadta a gyermek a váltást? Nem tudom elképzel-
ni, hogy bemegy az óvodába és egy árva szót sem ért... 
Megtanulja a nyelvet, mire iskolába kell mennie? 
-------------------- 
Mi 8 éve 3 gyerekkel jöttünk, a középső volt 6 éves (M.o
-on még ovis), akkor. Ma (15) ő a legjobb az osztályában 
svéd nyelvből.  Semmi gond nem lesz a svédnyelv tanu-
lással a piciknek. Az iskolában minden osztályban van 
külön svéd óra a külföldieknek, amíg szükséges. Van, aki 
több évig kell oda járjon, van akinek elég csak 1 év. Gye-
reke válogatja. Azért a svéd tv nézés (mese) is sokat se-
gít. ;-) ...mi fent északon, vidéken élünk, itt nem kell 
"olyan sok" a megélhetéshez, mint délen.  Hát mi szenve-
dünk a svéd nyelvel az iskolában, fiúk is kapnak külön 
svéd órát, de itt Torsbyban nincs nyelvtanár, egyszer a 
torna tanár egyszer a matek tanár ad svéd nyelv órát, már 
többször beszéltem a mentorokkal,  ez így nem jó, fél év 
alatt szinte alig haladtak, itthon is gyötörjük őket stb. A 
kisebbik angolul kommunikál a nagyobbik meg németül, 
már ha talál valakit. aki beszél németül. Már ott tartok: 
magam keresek nyelvtanárt nekik. 
-------------------- 
Mennyi idősek? 
-------------------- 
12/14 
-------------------- 
MAGYAR KÖNYV? 
-------------------- 
Már túl vagyunk rajta, illetve folyamatos, erre az iskola 
   rendelt magyar nyelvű regényeket a fiúknak és az 
egy szem magyar lánynak. 
-------------------- 
Mesekönyv széria újság stb. 
-------------------- 
Sok gond van abból, hogy nem tudják, hogyan segítse-
nek :'( 
Pedig akarnak. 
----------------- 

Időszerű csevegés  
arról, hogy Svédországban nincs kol-
bászból, de még lazacból sem a kerí-
tés, élni itt is lehet, de bizony csak má-

sodrendű állampolgárként 
 

Szókimondó összeállítás a facebookról 
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NE ENGEDD, HOGY BÁRMELYIK ÓRÁRÓL LEMA-
RADJON, mert azt a svédet is tudni kell!!! 
Nekem sok vitám volt anno emiatt :'( 
-------------------- 
Hát ja ismerős, szinte már napi kapcsolatban vagyok a men-
torokkal    
----------------------- 
Zoltán, találnak barátokat, akikkel svédül tudnak beszélni ? 
Az is jó lehet. Bár tapasztalatunk szerint ez nem könnyű. :-
( Szomorú, hogy az iskola nem tud normális tanárt biztosíta-
ni, nálunk egyéb nyelvekre (spanyol, német, francia), nincs 
rendes tanár. ....a helyettesekről meg ne is beszéljünk. :-( 
Vannak barátok, a nagyobbik ráadásul napi kapcsolatban 
van velük az edzések miatt is, de hát... 
---------------------- 
Gyerektől függ szerintem. A mi fiunk a 8.-at kezdte itt és 
egy szót nem tudott svédül. 9. osztályban megcsinálta a 
nationella prov-ot svédből, gond nélkül 
---------------------- 
Húgom kisfia 6 eóéves volt mikor kiköltöztek tavaly.1 muk-
kot sem tudott svédül. Ma már folyékonyan beszéli. Sajnos 
a magyart viszont felejti. 
-------------------- 
Ne félj, visszajön ;-) 
Akik nem beszélnek tökéletesen svédül a családban csak a 
magyart használjátok MINDIG ;-) 
Fontos a jövőjére nézve! 
------------------- 
Nem félek, hogy elfelejti, én is most tanulom a svédet . Így 
mi már egyre többször beszélünk svédül, és ő az aki inkább 
magyarba menni sem akar. Ez gyerekfüggő szerintem… 
------------------ 
Ha elfogadod a tanácsom: Csak magyarul beszéljetek követ-
kezetesen. Egyrészt nem lesz accentusa, másrészt a magyar 
nyelv is szépen megmarad. Azon kívül jót tesz mindkét 
nyelv szókincsének. Én mar 50 éve Svédországban lakok, a 
férjem svéd. Jelenleg a helyzet nem a legjobb itt. A nagy 
bevándorlás miatt. Nem könnyű az élet egy külföldinek, aki 
most jön. A svédeknek elegük van mar minden külföldiből. 
Azt tudom ajánlani, maradj otthon. A saját hazában a leg-
jobb. 
A nemi erőszakok száma elég magas, ahogyan a rablásoké 
is... Talán lövöldözés nincs olyan sok manapság, de pár éve 
robbantások, leszámolások is voltak szép számmal... 
-------------------- 
Jó lenne, ha ezt elmondaná a férjemnek, aki svéd és Magya-



rországon akart élni, egy kisebbségi srác combon szúrta, 
vénát ért és életveszélyes állapotban szállították kórházba 
a vérveszteség miatt. 
------------------ 
Én otthon is járművezető voltam (7 évig a BKV-nál), 
ahogy most is (az SL-nél). Tehát napi minimum 10 órát az 
utcán töltök. Otthon rendszeresen kellett eseményjelentést 
írni rongálás, késelés, verekedés miatt, nem telt el hét, 
hogy ne állt volna a forgalom valami balhé miatt. Itt eddig 
ilyennel még nem találkoztam az elmúlt bő egy évben 
mióta újra járművezetőként dolgozom. Stockholmban dol-
gozom napi minimum 10 órát töltök a forgalomban. És 
mivel ugyan ezt a munkát végeztem otthon Budapesten, 
pontosan össze tudom hasonlítani! 
-------------------- 
Nem félsz a külföldi terroristáktól? Tudod, hogy Malmő-
ben minden nap lövöldözés, megerőszakolás, rablás van? 
------------------- 
Igen, van. Én is ott dolgozom Visbybe :)  
------------------ 
Egészségügyi ellátásra én haza járók úgy, hogy a felesé-
gem itt Svédországban szakorvos. Nem hobbiból! A köz-
biztonság fogalma itt szürkület után ököljog (Karlstad). Ez 
egy más világ, sok jó és sok rossz lehetne egy regényit 
írni. Mindenképpen kell egy havi 30-35e sek/hó. Ki kell 
próbálni aztán... saját tapasztalat a legjobb dolog a világon 
☺ 
------------------- 
Minél kisebb annál hamarabb és jobban beszéli majd a 
svéd nyelvet. Nekik ez könnyem megy. Az én lányom 9 
éves volt mikor kiköltöztünk és évveszteség nélkül beil-
leszkedett az iskolába.   
----------------------- 
Arra készüljetek, hogy ha a munkaadó nem segít a lakha-
tással, elképzelhetetlenül nehéz lesz lakást találni!!! 
És Jönköping nem egy olcsó kisváros...  
------------ 
Szia. Mi közel 5 éve költöztünk ide Jönköpingbe. A mi 
lányunk 6 éves volt, itt kezdte a förskolaklassot (ez úgy-
mond 0. osztály vagy iskola előkészítő) és 6-7 hónap alatt 
belejött a nyelvbe. Kisebb-nagyobb döccenők voltak ter-
mészetesen, de ma már semmi gond az iskolában. Ettől 
nem kell tartani. A megélhetéshez körülbelül 25000 koro-
na kell. Persze ez függ attól, mennyiért sikerül lakáshoz 
jutni. Sok sikert! 
-------------------- 
Mi tavaly érkeztünk Stockholmba az akkor 5 éves kislá-
nyunkkal. Eltelt félév mire felvették az oviba... Augusz-
tusban kezdte az ovit és egy kukkot sem beszélt előtte 
svédül, mesét sem nézett.... Októberben kezdett először 
megszólalni svédül és iszonyatosan jól beszéli már a nyel-
vet. 
Nyilván azon is múlik persze, h milyen oviba kerül... 
------------------- 
A minimum összeget elég nehéz megmondani. Szerintem 
leginkább az albérlettől függ, nem mindegy h 5-6000-ért 
vagy 15000-ért sikerül lakást találni. A többi kiadást köny-
nyebben tudjátok alakítani, én kb 4000sek-et számolnék 
kajára a családnak. 
-------------------- 
Szia, a nyelv kerdestál ne félj! A gyerekek sokkal jobban 
alkalmazkodnak, mint gondolnánk. Persze, ahogy írják 
mások is, gyereke válogatja, hogy mennyi időt vesz igény-
be nála. Az enyémek 2,5 éves és 9 hónapos voltak, amikor 
kijöttünk, otthon nem jártak addig közösségbe, szóval a 
nyelv mellett az is új volt nekik. Ahol éltünk nem kaptak 

egyből óvodát, csak 7 hónap múlva kezdtek (szóval addigra 
kicsit “idősebbek” voltak már) egy szót nem értettek az ovi-
ban, de lépésről-lépésre szívták magukba a tudást. Ma mar 
iskolások es nincs semmi baj a nyelvvel. 
Az anyagi kérdés kicsit nehezebb, mert függ attól, h melyik 
város, az ország melyik része, illetve hogy a bérlésben a 
segítség mit jelent (segítenek keresni, vagy ki is fizetik a 
bérleti díjat, es azt hány hónapig, stb...) 
No meg persze befolyásolja a család igényszintje is, h 
mennyi pénzre van szükség egy hónapban...ha munkaválla-
ló, akkor 30-32% adót fizet, ha vállalkozó akkor lesz kb 
50% 
-------------------- 
A cég akinek dolgozom levonja a 30-32 % szem.jöv.adót + 
a 18-20 % járulékat (TB, nyugdíj, stb.) a fizuból. A vállalko-
zók kicsit többet fizetnek (kb. 53- 55% -ot összesen) Tehát 
kb. mindenki ugyan annyit fizet, nem nagy a különbség. 
--------------------- 
Ja, de ha a bruttó fizud 30, akkor a járulék, amit a munkaadó 
fizet utánad az azon felül van 30.000 kr-ból kb. 20.000kr 
marad a munkavállalónál. 
-------------------- 
Az oviban nagyon kedvesek a külföldi gyerekek-
kel,legalábbis ez a tapasztalatom. A beszoktatásnál is türel-
mesek és abszolút a gyerek igényeit helyezik előtérbe. A 
nyelv miatt ne aggódj, hamar ráragad.   Anyagi oldal...Mi 
is 3-an vagyunk és egyelőre csak a férjem dolgozik. Kényel-
mesen megvagyunk 1 fizetésből, de mi egy kis városban 
élünk és 4700-at fizetünk a 2 szobás lakásért. Egy nagyobb 
városban, mint Jönköping,ez több lesz. 
Szóval minden attól függ. hogy mennyiért sikerül lakást 
bérelni és mennyi lesz a fizuja a férjednek. Ja az ovi is fize-
tős,azt is a fizetéstől teszik függővé. 
------------------- 
Az oviban 15 óra /hét ingyenes ! Csak az a fölöttit kell fizet-
ni. Az iskola pedig már teljesen ingyenes. 
------------------- 
Ameddig csak egy szülő dolgozik,csak 15 órát járhat a gye-
rek/hét és fizetni kell érte. 
--------------------- 
Nálunk nem kell fizetni a heti 15 óráért. (y) Amíg az egyik 
szülő (legtöbbször az anya) nem dolgozik munkahelyen, 
addig szerintem nem is szükséges több mint ez a 15 óra/hét, 
főleg idegen nyelvűen. Így kiskorban tud otthon az anya/apa 
nyelvén is "tanulni" és az oviban a svédet. 
---------------------- 
Itt meg pont azt mondták,hogy azért van így, hogy fizetni 
kell és csak 15 órát járhat,mivel én itthon vagyok. De mint 
tudjuk, megyénként más lehet a helyzet.   
-------------------- 
Igen, 15-öt járhat ingyen, a többit kell fizetni, függetlenül 
attól, hogy csak 1 vagy 2 fö dolgozik. Majdnem ugyan azt 
mondjuk, csak nálatok lehet, hogy kihagyták az "ingyenes" 
szót ? :-/ Szomorú, ha ezzel "büntetik" egyes megyékben a 
lakosságot. :-( 
-------------------- 
Igen, tavaly szeptember óta jár Alina oviba. Én is azt mond-
tam,hogy de mi így tudjuk. hogy 15 óra ingyenes. És akkor 
mondta az óvónő,hogy csak akkor van így. ha mind a ketten 
dolgozunk. Mondjuk nekem annyira nem reális,hogy ha 
csak 1 fő dolgozik fizetni kell és ha mind a ketten(ergo a 
bevétel is több) akkor meg 15 óra ingyen van.   
-------------------- 
Nálunk, itt vidéken, északon nem nagy a népsűrűség, lehet, 
hogy pl. ezzel akarják ide csábítani a népeket. :-) Én nem 
fizettem (7 éve) és van egy ismerősöm, náluk 2 dolgozik,  7 



de nekik is ingyenes a 15 óra. Itt akkor sem kellett fizetni, 
ha mondjuk egy héten összesen 1 órával többet volt ott, 
mert pl. 20 percel később mentem érte, ha dolgom volt. 
Nem figyelték percre pontosan.  
------------------ 
Felmerült az "óvoda". Svédországban olyan nincs. "Dagis" 
néven fut egy intézményfajta, csecsemőkortól iskola előké-
szítőig tart. Ha a valamelyik szülő háztartásbeli, akkor max. 
heti 15 óra jár. Ha nem tudsz svédül, de svéd rezidens vagy 
(van svéd személyi számod), akkor jár neked állami svéd 
nyelvtanfolyam, ami a dagis szempontjából egyenértékű az 
alkalmazotti léttel, azaz jogosult leszel a teljes munkaidejű 
gyermekmegőrzésre 
-------------------- 
Szerintem kb. 30 ezer svéd korona az összeg, amiből itt egy 
háromtagú család ki tud jönni. Minden az albérleti ártól 
függ, meg a szokásaitoktól, illetve pl. autó használattól is. 
------------------- 
(A 3 ezer euro kb 30 ezer svéd korona, tehat jol meglesztek 
belőle, ha ez a nettó, amit kézhez. A bankok hitel eseten úgy 
számolnak egy 3 fős háztartás esetén, hogy a hitel törlesztő-
je ás a lakhatási költségek kifizetése után havi 15 ezer koro-
na maradjon a háztartásban. Ennyiből lehet szerintük jó 
életszínvonalon megélni es félretenni valamennyit havi 
szinten. Kevesebből is meg jól kilehet jönni, de szerintem 
gyerekkel jó, ha van havi 10 ezer korona kajára, ruhára, 
programra A gyerek fél, 1 éven belül folyékonyan fog be-
szélni svédül. A svéd statisztikai hivatal ajánlása pár éve az 
volt, hogy a lakás+rezsin felül fejenként kb. 5 ezer kr az, 
ami a puszta megélhetésen túl hagy pénzt szórakozásra, 
nyaralásra is. Az 3 fős család esetében kb. 15e kr a lakbé-
ren+rezsin felül. Beosztással ki lehet jóval kevesebből is 
jönni, na de akkor miért az ország váltás? 
-------------------- 
Mi nem a pénz miatt költöznénk ki. Itthon is jó körülmé-
nyek között élünk. Férjem ipari robotokkal foglalkozik. 
Minket a csodálatos természet, a környezettudatosság ahogy 
ott élnek, a nyugalom ami késztet a költözésre. 
------------------ 
És nyilván én is dolgozni szeretnek. Vezető beosztásban 
dolgozom itthon, ott nem menne ez ilyen egyszerűen. Meg 
kellene mászni a rang létrát újra de ezzel tisztában vagyunk. 
-------------------- 
Miért ne menne? Olyan céget kell keresni, ahol pl. angol a 
munkanyelv. Van ilyen egy pár 
----------------- 
Szerintem 35000 korona nettó a legalsó határ egy 3 tagú 
családnak. Azaz, ha csak a férjed fog dolgozni, jó fizetést 
kell kapnia. Ez az én véleményem. Ez alatt csalódottak lesz-
tek. A legdrágább a lakás, jól nézzétek meg. A 
konsumentverket oldalán tudtok számolni is. Ami a gyerkő-
cöt illeti: szerintem iskola előtt jobb jönni. Az én nagyobbik 
fiam 4 éves volt. 3 hónap után megszólalt svédül. Hívjatok a 
Messenger-en ha több info kell. Sok sikert. 
------------------- 
Tudom. Ezért írtam. A feleség meg még évekig nem fog 
dolgozni, azaz nem biztos, hogy fog. Akkor meg csalódot-
tak lesznek. Akkor meg minek váltani? 
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Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága január 23-ai ülésén 
23 támogató szavazattal és 2 ellenszavazat mellett megsza-
vazta a Csáky Pál EP-képviselő által kidolgozott határozat-
tervezetet, amelynek címe A kisebbségek védelme és hátrá-
nyos megkülönböztetésük tiltása az EU tagállamaiban. A 
határozattervezetet, amelynek tartalma kötelező érvényű az 
Európai Bizottság és a tagállamok kormányai számára, és a 
legnagyobb teret az őshonos kisebbségek jogai védelmének 
és mindennemű diszkriminálásuk tiltásának szenteli, február 
7-én az Európai Parlament plénuma is elfogadta. 
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén elő-
ször hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminá-
ciójának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről az Euró-
pai Unión belül – közölte Csáky Pál, a szlovákiai Magyar 
Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője 
szerdán. 
Tájékoztatásuk szerint az elfogadott határozat védi a kisebb-
ségek identitását, garantálja nyelvi jogaik érvényesítését és 
támogatja a kisebbségek oktatását azok anyanyelvén.  
Felhívja továbbá a figyelmet a kisebbségek képviselői rész-
vételének fontosságára a közéletben és a leghatározottabban 
tiltja mindennemű diszkriminációjukat. A dokumentum 
hangsúlyozza, hogy ugyanezeket az elveket kell betartatni az 
EU-csatlakozás felé tartó partneri államokban, például Szer-
biában és Ukrajnában is. 
A határozat parlamenti elfogadása után Csáky Pál, Gál Kinga 
és Bocskor Andrea EP-képviselők közös sajtóközleményt 
adtak ki. 
„Óriási siker, hogy az Európai Parlament történelmében elő-
ször hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminá-
ciójának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről az Euró-
pai Unión belül” – hívta fel a figyelmet Csáky Pál felvidéki 
EP-képviselő, a dokumentum néppárti felelőse. „Az EP mai 
szavazása megkoronázza a magyar nemzetpolitikai igyekeze-
teket” – emelte ki Gál Kinga és Bocskor Andrea fideszes EP-
képviselő a szavazást követően. 
Az elfogadott határozat  védi a kisebbségek identitását, ga-
rantálja nyelvi jogaik érvényesítését, és támogatja a kisebbsé-
gek oktatását azok anyanyelvén. Felhívja továbbá a figyelmet 
a kisebbségek képviselői részvételének fontosságára a köz-
életben és a leghatározottabban tiltja mindennemű diszkrimi-
nációjukat. A dokumentum hangsúlyozza, hogy ugyanezeket 
az elveket kell betartatni az EU-csatlakozás felé tartó partneri 
államokban, például Szerbiában és Ukrajnában is. 
„A tárgyalások során a Petíciós Bizottságban sikerült kivéde-
ni az európai baloldal és a liberálisok igyekezetét, hogy a 
határozatot ellehetetlenítsék, eredeti célcsoportját megváltoz-
tassák a migránsok, az új vallási vagy egyéb kisebbségek, 
illetve a szexuális kisebbségek jogairól szóló részek túlter-
jesztésével. Így a dokumentum megszavazhatóvá vált minden 
nemzeti elkötelezettségű magyar EP-képviselő számára” – 
emelte ki Csáky Pál, a Petíciós Bizottság alelnöke. 
„A mai napon elfogadott határozat mérföldkő az európai ki-
sebbségvédelem terén. Hosszú évek munkájának kézzelfog-
ható eredménye ez, s a legtöbb, ami ma az Európai Parlament 
szintjén politikai határozatként reálisan elérhető. Ugyanakkor 
látni kell, hogy a baloldal mindent megtesz azért, hogy az 
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őshonos kisebbségekről és kisebbségi nyelvekről szóló hatá-
rozat csakis a tágan értelmezett kisebbségi fogalom mentén 
jelenhessen meg” – hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Ki-
sebbségügyi Munkacsoport néppárti társelnöke. 
„Örülök, hogy az Európai Parlament határozatba foglalta az 
uniós jogalkotás szükségességét a kisebbségvédelem terén, s 
elismeri, hogy az EU nem foglalkozik elég kiemelten az ős-
honos kisebbségekkel. Pedig a kisebbségi nyelvek oktatásá-
nak és használatának előmozdítása a nyelvi megkülönbözte-
tés kiküszöbölésének legfontosabb feltétele. Ezt maga az 
Európai Bizottság tudná elősegíteni. Remélem, hogy az EU 
tagországaira vonatkozó jogalkotási aktus rövid időn belül 
megtörténik, és a jövőben a csatlakozás előtti és társult or-
szágokra is kiterjesztik” – mutatott rá Bocskor Andrea, a 
kulturális szakbizottság kárpátaljai alelnöke az EP-
képviselők közös sajtóközleményében. 
A kisebbségvédelmi határozatot egy 2017 májusában, azonos 
témában az uniós polgárok által benyújtott petíciók alapján 
megszervezett nyilvános meghallgatás előzte meg, amelynek 
kezdeményezője Csáky Pál, az MKP EP-képviselője volt. A 
nyilvános meghallgatáson többek között olyan közép-európai 
nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos gondok, illetve 
kisebbséghez tartozó személyeket ért diszkriminációt feltáró 
ügyek kerültek bemutatásra, amelyekkel Szlovákiában, Ro-
mániában vagy éppen Lengyelországban találkoztak az érin-
tettek. Ezt követően kisebbségi témában aktív petíciós bizott-
sági képviselők javaslatot tettek a nyilvános meghallgatás 
tartalmának állásfoglalási indítványba történő összefoglalá-
sára. A tervezet elkészítésének koordinátora Csáky Pál volt. 
Így kerülhetett előbb a szakbizottság, majd azt követően az 
EP plénuma elé a most elfogadott határozat. (MTI, Felvidék 
Ma) 
A kisebbségek védelme és hátrányos megkülönböztetésük 
tiltása az EU tagállamaiban: 
 
http://felvidek.ma/wp-content/uploads/2018/02/
PETIhatározat_kisebbsegvedelem_HU.pdf 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17843872949
26142/?type=3&theater 
 
 
 
 
 
 
 

Első és második generációs bűnbandák háborúznak a svéd 
városok utcáin, januárban több, különösen súlyos támadást 
szendvedtek el ártatlanok. A rendőrség valódi és 
perspektívikus cselekvés helyett csak nyelvészkedik, sebez-
hető területnek nevezik azt, ami valójában egy no-go zóna. 
Megdöbbentő szemlélni, hogyan képes áltatatni magát egy 
társadalom működésképtelen utópiákkal. Helsingborgban 
lőttek rá egy emberre, a nyílt utcán. A svéd hatóságok és 
társadalom leginkább önmagának adós azzal, hogy szembe-
nézzen a migránsok sikertelen integrációjával. Gránátokkal 
gyilkolnak ártatlan civileket a bűnbandák, már lassan napi 
szintű a fegyveres erőszak. A balkáni háborúból megmaradt 
fegyverek forognak a feketepiacon elérhető áron, egy gránát 
nagyjából 40.000 Ft - írja feltáró cikkéban a The Spectator. 
Arról már olvashattunk korábban, hogy Malmö egyes utcái-
ba nem merik kivinni a csomagot a postások, olvashattunk 
autófelgyújtásokról is, de a nyílt utcai fegyverhasználatot 
már semmiféle filantróp propagandával nem lehet magyaráz-
ni. A vezető politikusok tagadják azt, hogy a helyzet kritikus 
lenne, az intézkedéseik arra irányulnak, hogy büntetlenül 
szolgáltassák be a fegyvereket és a gránátokat a bűnőzük. 
Innen már csak egy lépés lenne, ha jutalmat is kapnának a 
fegyveres bandák, vagy esetleg megtérítenék a vásárlás költ-
ségeit a derék, jóhiszemű svéd hatóságok. Akármennyire 
drámai a helyzet, a svédek szemlélete továbbra is az, hogy 
nekik kell tolerálni a kultúrák különbözőségét. Ezzel együtt 
a párhuzamos társadalmak kiépítését, az együttélés ellehetet-
lenítését. Hogy ez a folyamat visszafordítható-e, az már 
azért nem kérdés, mert mindenki látja, akinek van szeme, 
hogy nem. A szociális érzékenység évtizedek alatt alakul ki 
egy társadalomban, némi NGO-s rásegítéssel könnyen széles 
spektrumúvá válhat, minden és mindenki iránt érzékeny lesz 
a polgár, csak a saját életét felejti el megvédeni. Együtt érző-
ek a svéd rendőrök, ők inkább segítenének a bűnözőknek, 
hogy kiszálljanak. Naiv és végtelenül jóhiszemű ez az elgon-
dolás? Vagy ez már több? Vajon megfordul ez egy rendőr 
fejében? Az a társadalom, amelyik a határtalan toleranciára 
és elfogadásra szocializálja a tagjait, ahol nincsenek kijelölt 
és közösen megfogalmazott értékek, az nemcsak az identitá-
sát veszíti el. Gendersemleges óvodákat találnak ki, őrült 
energiákat fektetnek a feminista kultúrharcba, csinálják, 
lelkük rajta. De eljött az a nap, amikor az utcák csatatérré 
váltak, egyre gyakrabban halnak meg ártatlan emberek a 
migráns bandák harcaiban. Egy dolgunk van ezzel, tisztán 
kell látnunk, miféle jövővel kecsegtet az elképzelt nyitott 
társadalom, és az ENSZ által is szorgalmazott migráció, 
amikor már a rengeteg az integrációra költött pénz sem segít 
mivel az utca törvénye lesz az úr.  
 
(Figyelõ,HUNSOR) 
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/1789286344
436237/?type=3&theater 
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Erre azért van szükség, mert a migránsokat bőkezűen támo-
gató EU jelenleg képtelen az őshonos nemzetiségek jogait 
szavatolni. Gondoljunk csak a szlovák és cseh részről mai 
napig hatályban tartott Benes-dekrétumokra vagy a romániai 
önkényes iskolabezárásokra. Pedig a nyelvi és kulturális sok-
színűség megőrzése deklarált európai értéknek számít, és nem 
szinonim fogalom a gyakorlatban párhuzamos társadalmakat 
jelentő multikultival. 

A kezdeményezők fellépése azért is időszerű, mert jelenleg 
az uniós jog csak nagyon kis mértékben érinti a nemzetisége-
ket, meghagyva az egész kérdéskör szabályozását a tagálla-
moknak. Csak olyan általános emberi jogi szabályok létez-
nek, mint amilyen a hátrányos megkülönböztetés tilalma, ám 
ezek a közösségi nyelvhasználat és a nemzeti szimbólumok 
szempontjából alkalmazhatatlanok. Elsősorban ennek tudható 
be, hogy a felvidéki és az erdélyi magyarok nem kapják meg 
az -uniós intézményektől a remélt támogatást. Ami a kisebb-
ségek jogainak nemzetközi védelmét illeti, az Európa Tanács 
európai szintű kisebbségvédelmi szabályozást fogadott el, 
aminek az unióhoz képest több, összesen 47 ország – köztük 
a magyar szempontból fontos Szerbia és Ukrajna – a tagja. 
Ennek az EU-hoz képest sokkal kisebb súlyt képviselő nem-
zetközi szervezetnek a keretei között született meg 1992-ben 
a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája, amely 
biztosítja az anyanyelv magánéleti és közéleti gyakorlásának 
jogát. Ez a charta elvileg nem üres paragrafushalmaz, mert a 
célok és elvek között kinyilvánítja például, hogy a közigazga-
tási felosztás nem képezheti a kisebbségi nyelv támogatásá-
nak akadályát, ahogy kötelezettségként a kisebbségi nyelvek 
oktatásának és tanulásának minden megfelelő szinten történő 
garantálását is kimondja. 

Három évvel később, 1995-ben fogadták el a nemzeti kisebb-
ségek védelméről szóló keretegyezményt, ami a területi integ-
ritás és az alkotmányok sérelme nélkül biztosítja a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek számára az identitás kife-
jezését, megőrzését és fejlesztését. Olyan fontos és részben a 
mai napig gondot jelentő kérdéseket érint, mint a közösségi 
névhasználat (igény esetén a hagyományos helységnevek, 
utcanevek a kisebbség nyelvén is kiírandók) vagy az etnikai 
arányok megváltoztatására irányuló politikától való tartózko-
dás. 
Mint látható, ezek a charták egy, az 1989-90-es változások 
után megindult és sajnálatos módon megrekedt folyamatnak a 
több mint húsz évvel ezelőtti jogi-politikai termékei, ráadásul 
hiányzik mögülük a betartatást szavatoló politikai erő és haté-
kony intézményrendszer. Az Európa Tanács égisze alatt elfo-
gadott kisebbségvédelmi egyezmények további fogyatékossá-
ga, hogy „a la carte” módra születtek meg, azaz minden ré-
szes állam eldönthette, hogy a jogi dokumentum mely cikkeit 
ismeri el magára nézve kötelezőnek, és melyeket nem. 
Nem meglepő, hogy ezekről a szerződésekről viszonylag 
keveset hallunk, mivel az országok általában arra törekedtek, 
hogy csak az általuk már eleve érvényesíteni engedett jogok 
biztosítására vállaljanak nemzetközi kötelezettséget. A már 
egyszer elért védelmi szinttől való visszalépés pedig ritka, 
igaz, nem példa nélküli, amint azt nemrégiben Ukrajna részé-
ről az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő törvényalkotás ese-
tében láthattuk. 

A trianon utáni szétszakítottságban élő magyarságnak fontos 
ügy, hogy legyen végre uniós, nemzetállamok feletti, hatéko-
nyan érvényesülő szintje az őshonos nemzetiségek jogvédel-
mének. Kérdésként merülhet fel, hogy ez az aláírásgyűjtés – 

Az interneten és papíron is aláírható folyamodvány támo-
gatói arra kérik az EU-t, hogy biztosítsa a nemzeti és nyel-
vi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét a 
kulturális és nyelvi sokszínűség jegyében, vagyis – leegy-
szerűsítve – az unió adjon jogokat a nemzeti közösségek-
nek. Erre azért van szükség, mert a migránsokat bőkezűen 
támogató EU jelenleg képtelen az őshonos nemzetiségek 
jogait szavatolni. Eddig több mint 230 ezer aláírást gyűj-
tött össze a Minority SafePack Initiative európai polgári 
kezdeményezés támogatására, amely az őshonos európai 
kisebbségek jogainak európai uniós szabályozását javasol-
ja. 
 

Miért írjunk alá? 
 
Aláírásainkkal azt támogatjuk, hogy Románia ne tudjon 
önkényesen dönteni a magyar kisebbség ügyeiről. A kez-
deményezők azt szeretnék, hogy legyen egy uniós nyomás 
Romániára, hogy tartsa be a kisebbségek jogait, az EU-hoz 
való csatlakozásakor ígért vállalásokat. A folyamatos jog-
sértések azt bizonyítják, hogy a tagállamok önállóan nem 
tudják kezelni a kisebbségi kérdést. A szükséges aláírások 
összegyűjtése után az Európai Bizottság feladata kidolgoz-
ni az őshonos nemzeti kisebbségek jogait szavatoló tör-
vénycsomagot, amelyet aztán minden tagállamnak, így 
Romániának is alkalmaznia kell. Szabad anyanyelv- és 
szimbólumhasználatot akarunk, egyenlő bánásmódot több-
ség és kisebbség között, kultúránk és hagyományaink tá-
mogatását, anyanyelvű sportközvetítéseket és kulturális 
tartalmak biztosítását országhatároktól függetlenül. 
 

Miről szól az online aláírásgyűjtési 
kampány? 
 
Az európai kisebbségek jogvédelméről szól, arról, hogy 
Európa kötelezze tagállamait – így Romániát is – a kisebb-
ségek jogainak betartására 

 
*********************************************** 
 
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója európai polgá-
ri kezdeményezést indított a magyar kormány jelentős 
anyagi támogatásával, hogy az Európai Unió tagállamai 
területén élő őshonos kisebbségek védelmét előmozdítsa 
(ez az úgynevezett Minority Safepack). Az interneten és 
papíron is aláírható folyamodvány támogatói arra kérik az 
EU-t, hogy biztosítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez 
tartozó személyek jogainak védelmét a kulturális és nyelvi 
sokszínűség jegyében, vagyis – leegyszerűsítve – az unió 
adjon jogokat a nemzeti közösségeknek. 

A kisebbségvédelmi 
csomag esélyt  

adna a határon túli  
magyaroknak 



mint minden európai polgári kezdeményezés – a „több 
Európa” irányába mutat, azaz szélesítené az unió meglévő 
hatásköreit a tagállamok szuverenitásának rovására. 
Bár a lopakodó uniós hatáskör-kiterjesztéssel mi eredendő-
en nem értünk egyet, ebben az esetben az uniós kisebbségi 
politika megjelenése amellett, hogy a határon túli magyar 
közösségeknek kulcsfontosságú lenne, nem sértené a ma-
gyar állam érdekeit. Helyesen látják azok, akik szerint itt 
most magyar érdek az, hogy a nemzetiségi politika bizo-
nyos eszközeit lehetőség szerint kivegyük az utódállamok 
kezéből. Ezt Románia is felismerte, és nem véletlen, hogy 
az unió bírósága előtt megtámadta az európai polgári kez-
deményezést. 

Ha összegyűlik az előírt egymillió aláírás, a Minority Safe-
pack sikere megindíthat egy olyan közösségi szintű jogal-
kotási folyamatot, amelynek eredményeképpen jelentősen 
javulhatnak az elszakított nemzetrészek körülményei. Eb-
ben a szerencsés esetben a magyar ügy szempontjából Er-
délyben, a Felvidéken és esetleg Horvátországban remél-
hetünk némi jogbővülést, például a közösségi névhasználat 
– kétnyelvű közlekedési és földrajzi névtáblák – terén. 
Legalább ilyen fontos, hogy a követelések egyikeként a 
szabad szimbólumhasználat is nevesítetten szerepel, amiért 
a bukott román miniszterelnök nemrég akasztással fenye-
gette a székelyeket. A javaslat pontjai között megtaláljuk 
az anyanyelvű sportközvetítések biztosítását is, amit ma 
számos utódállam adminisztratív eszközökkel akadályoz, 
tudva azt, hogy a sport az emberek egyik legnépszerűbb 
közösségi időtöltése. 

A Minority Safepack megvalósulása esetén sehol sem len-
ne olcsóbb a kenyér, de egy sokkal élhetőbb, szerethetőbb, 
otthonosabb világ venné körül a határon túli magyarokat és 
Európa többi őshonos nemzeti közösségét, nagyban előse-
gítve ezzel a szülőföldön való megmaradásukat.(Magyar 
Idők 
                                                              Hetzmann Róbert 
 

A szerző jogász, a Magyar Patrióták Közössége elnöke 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17691 

Norvégia új kormá-
nya: burkini tilalom, 

nyelvi  
tesztek és DNS-tesztek 

bevándorlóknak 
 

 
Európa több országban is bevezették az arc teljes eltakará-
sának a tilalmát. Számos politikus nyíltan kiállt emellett, 
most Norvégiában is teljes fejkendő tilalom lesz az állam-
igazgatásban dolgozók számára. A munkáltatóknak pedig 
meg kell engedni, hogy maguk döntsék el. be akarják tilta-
ni. 
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Nyelvi teszt minden bevándorló számára, DNS-teszt a család 
egyesítést kérelmező bevándorlók számára, valamint burka és 
niqab tilalom a rendőrségben, a bíróságokon és az ügyészsé-
gen.  
"Szigorítunk a bevándorlás mostani szabályain, szigorítunk az 
állampolgárság megszerzésének feltételein, valamint a nyelvi 
követelményeket is szigorítsuk, bevezetjük a burka és niqab 
tilalmát az államigazgatásban. A munkáltatóknak meg kell 
engedni, hogy maguk döntsék el ha meg akarják tiltani az 
alkalmazottaknak, hogy nikkabot viseljenek a munkahe-
lyen."- mondta Siv Jensen a Fremskrittspartiet elnök-
asszonya. 
 
Ismét a konzervatív párti Erna Solberg alakított kormányt 
Norvégiában. A 2013 óta hivatalban lévő miniszterelnöknő 
ezúttal a Haladás Párttal és a liberális Venstre párttal kötött 
koalíciós szerződést. A szövetségnek csak 80 képviselője van 
a 169 fős törvényhozásban, így a kisebbségi kormánynak 
különalkukkal kell elérnie a törvények elfogadását. Solbergék 
hagyományos partnere, a Keresztény Néppárt azért nem csat-
lakozott a koalícióhoz, mert több kérdésben nem ért egyet a 
populista Haladás álláspontjával. A Venstre azt követően kö-
tött szövetséget Solberggel, hogy a kormányfő kötelezettséget 
vállalt a liberális környezetvédelmi politika folytatására. 
Egyebek mellett nem engedélyezik a természetvédelmi terü-
letnek számító térségekben az olajkitermelést.  

(HVG, Nyheteridag)62656448606/?type=3&theater 

Hivatalossá válhat a 
"harmadik nem"  

bevezetése  
Svédországban 

 
Fontolóra veszi a svéd kormány, hogy hivatalosan is bevezes-
sék a harmadik nemet, hogy könnyítsenek azoknak az embe-
reknek az életén, akik sem férfiként, sem pedig nőként nem 

tekintenek magukra. 
 
Korábban megírtuk, hogy a gendersemlegesség koncepciója 
már egy ideje átszövi a svéd társadalom gondolatvilágát, így 
jöhettek létre olyan óvodák és egyéb oktatóközpontok, ahol a 
gyermekeket már nem kínozzák azzal, hogy szembesüljenek 
saját, azaz biológiai nemükkel. 
 
Amennyiben zöld utat kapna a kezdeményezés, a transznemű 
állampolgároknak már nem kellene többé a "férfi" vagy a 
"nő" rubrikák közül választani, hanem szimplán választhatnák 
a harmadik alternatívát. Sajtóértesülések szerint ez azzal is 
járna, hogy a társadalombiztosítási azonosító jel kódjából 
törölnék azokat a számjegyeket, amelyek eddig az adott sze-
mély nemére utaltak. Az Angela Merkel vezette Németor-
szágban éppen tavaly döntöttek arról, hogy bevezetik a har-
madik nem anyakönyveztetését.  
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17673257832
98960/?type=3&theater 
 
 



 
 
 
 
A svéd blogger ezzel a terjedelmes listával tiszteleg ma-
gyar származású nagypapája és Magyarország előtt. 
Szép, hosszú lista készült arról, hogy miért érdemes 
egyszer mindenkinek eljönnie Magyarországra. A be-
jegyzést Alex Waltner svéd utazó blogger írta, aki 
Swedish Nomad néven teszi közzé az úti beszámolóit. 
Azt írta, hogy amióta felfedezte magyar gyökereit, arra 
vágyott, hogy minél többet tudjon Magyarországról. Az 
utóbbi években többször is járt nálunk, és vonattal uta-
zott a Miskolcra, Debrecenbe, Egerbe, Tokajba. 
Azt is leírta, hogy ezzel a poszttal tiszteleg magyar gyö-
kerei és a Sajószentpéteren élő nagypapája, Waltner 
Géza előtt. Alex Waltner azt javasolja, hogy aki még 
nem járt nálunk, az jöjjön el Magyarországra, és listára 
írta azt is, hogy miért. 
 
1. A konyha 
Waltnernek, ha Magyarországra gondol, először az ételek 
jutnak eszébe. Szerinte nagyon sok finom és ízletes fogás 
van, amit érdemes megkóstolni. Külön említette a gulyást, 
a pörköltet, a meggylevest, a lecsót, a halászlét, a rakott 
krumplit, a töltött paprikát, a húslevest, a töltött káposztát 
és a paprikás csirkét. 
2. Esztergom 
Az egyik legrégebbi magyar város, amely már a rómaiak 
idején is létezett. A blogger azt írja, hogy ez volt Magya-
rország fővárosa 900 és 1200 között, mielőtt IV. Béla a 
tatárjárás miatt Budára költözött. 
3. A Halászbástya 
„Kevés látványosság ragadta meg annyira a tekintetemet, 
mint a Halászbástya és a mellette álló Mátyás-templom. 
Mint egy valóra vált tündérmese... Ha kora reggel jössz ki 
ide, majdnem úgy érezheted magad, mintha A gyűrűk ura 
egyik jelenetében sétálnál.” 
4. Tokaji aszú 
A blogger szerint alighanem ez a világ legfinomabb édes 
bora, de mindenkinek azt tanácsolja, hogy a job minőségű, 
legalább 5 puttonyos aszút válassza. 
5. Építészet 
Magyarország tele van gyönyörű, régi épületekkel. Csak 
Budapesten egy egész napot el lehet tölteni azzal, hogy az 
ember a városban sétálva az épületekben gyönyörködik, és 
ez még csak a kezdet! 
6. Lillafüred 
Három indok: a barlangok, a palotaszálló és Magyarország 
legmagasabb vízesése. 
7. Érdekes, egyedülálló népszokások 
A magyarok szerinte nagyon ügyelnek a hagyományőrzés-
re, turistaként érdekes lehet részt venni a különböző népi 
fesztiválokon, kipróbálni a népszokásokat. 

8. Aggtelek 
A világörökség része, Európa legnagyobb egybefüggő 

cseppkőbarlangrendszere. Ha szeretsz a föld alatt barangolni, 
ne hagyd ki az Északkelet-Magyarországon lévő Aggteleket! 
9. Még mindig megfizethető 
Bár az utóbbi években Budapesten is emelkedtek az árak, 
még mindig megfizethető a külföldi turistáknak. Sok mindent 
láthatsz, használhatod a tömegközlekedést, sokat ehetsz és jól 
érezheted magadat anélkül, hogy belerokkannál. Londonhoz 
vagy Párizshoz képest feleannyiért lakhatsz szállodában. 
10. Budapest 
Világszinten is az egyik kedvenc városa. Azt írja, tele van 
érdekességekkel, fürdőkkel, parkokkal, kávézókkal, bárokkal 
és boltokkal, és képtelenség unatkozni. 
11. Az Operaház 
Bár az opera Olaszországban gyökeredzik, a Magyar Állami 
Operaházban is nagyon sok érdekes előadást láthatsz. Arról 
nem is szólva, hogy világviszonylatban is az egyik legszebb 
épület, csodálatos akusztikával. 
12. Lángos 
Alighanem a világ legjobb gyorskajája. 
13. Hollókő 
Ugyancsak az UNESCO világörökség része. Waltner annak 
ajánlja, aki szereti a kulturális élményeket. A hollókői várat is 
érdemes meglátogatni, írja. 
14. Balaton Sound és Sziget Fesztivál 
Aki szereti a fesztiválokat, annak itt a helye. A blogger a 
2017-es Sziget aftermovie-val szeretné ehhez meghozni má-
sok kedvét: 
15. Magyar hiphop 
Annak is fülbemászó, aki egy szót sem ért belőle. Nos, a 
blogger egy 2014-es Halott Pénz klipet tett be a bejegyzésbe, 
a Van valami a levegőben című számhoz készült videót. 
16. Hévízi-tó 
A világ legnagyobb termáltava Hévízen található, a Balaton 
közelében. Szintén nagyszerű ok meglátogatni Magyarorszá-
got! 
17. Pálinka 
A magyar népital állítólag az összetört szívtől a megfázásig 
mindent gyógyít. Hogy ez tényleg így van-e, azt Waltner ba-
rátunk nem tudná megmondani, de az biztos, hogy a pálinka a 
világ egyik legfinomabb röviditala. 
Mottó: „Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is.” 
18. Kiskunsági Nemzeti Park 
Az UNESCO bioszféra rezervátuma az egyik legjellegzete-
sebb magyar tájegység Magyarországon. 
19. A csodatévő szobor 
A legenda szerint, ha megérinted a városligeti Vajdahunyad-
várban található Anonymus szobor tollát, jó író lesz belőled. 
20. Csodálatos termálfürdők 
Magyarország, különösen Budapest, híres a termálfürdőiről. 
Alex külön ajánlja a Széchenyi kültéri medencéjét. 
21. Sopron 
A szerző itt a szépséges régi belvárost emeli ki, a neogótikus 
Orsolya-templomot, a Tűztornyot és a díszes városházát. 
22. Dobos torta 
Azt hiszem, ezt magyarázni sem kell. 
23. Veszprém megye 
Magyarország egyik legszebb vidéke, itt található Tihany, a 

56 nyomós ok,  
amiért egyszer mindenkinek  
Magyarországra kell mennie 
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Badacsony, az ösküi kerek templom, és a Kinizsi-vár Nagy-
vázsonyban. 
24. A Dohány-utcai zsinagóga 
Talán még itthon sem mindenki tudja, hogy Budapesten talál-
ható Európa legnagyobb zsinagógája. 
25. A magyar borok 
A Tokaji Aszút már említésre került, de Waltner nagy rajon-
gója a vörösborainknak is, például az Egri Bikavérnek. 
26. Gulyás 
A leghíresebb magyar étel külön pontot érdemel. A svéd uta-
zó fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a Magyarországon 
kapott gulyás egészen más, mint amit külföldön szolgálnak 
fel ezen a néven – idehaza sokkal finomabb. 
27. Szeged 
Avagy a napfény városa, mivel állítólag egész Magyarorszá-
gon itt a legtöbb a napsütéses napok száma. 
28. Szentendre 
Szentendre nem csak gyönyörű, de csupán egy kőhajításnyira 
van Budapesttől. Híres még festőiről, galériáiról és a Skan-
zenről. 
29. Letérni a turista útvonalakról 
Budapestet eleszámítva az ország többi részén többnyire nem 
nyüzsög annyi turista, épp ezért izgalmas lehet felfedezni 
azoknak, akik néha szívesen letérnek a járt útról. 
30. Hortobágyi Nemzeti Park 
Ha Magyarország, nem maradhat ki a puszta sem. 
Tavaly ősszel Kálló Péter készített különös hangulatú, gyö-
nyörű videót a Hortobágyról. 
31. Fertőd 
A magyar Versailles-nak is nevezett Esterházy-kastély Fertő-
dön található. Az Esterházy Miklós herceg által épített kas-
tély Magyarország legnagyobb rokokó épülete. 
32. Somlói galuska 
A legfinomabb magyar desszertek egyike. 
33. Pécs 
A római korig visszanyúló múlttal rendelkező Pécs nem hiá-
ba kapta a „mediterrán hangulatok városa” elnevezést. 
34. A magyar kolbász 
A magyar konyha sokféle kolbászt ismer.  
35. Balaton 
A magyar tenger Európa legnagyobb tava. A nyüzsgő nagy-
városok (Siófok, Balatonfüred) mellett könnyű elhagyatot-
tabb helyeket is találni azoknak, akik inkább a nyugalmat 
szeretik. 
36. A bájos nyelv 
A svéd blogger elbűvölőnek találta a semmilyen más európa-
ira nem hasonlító magyar nyelvet. „A legtöbb helyen el tudsz 
kapni egy-egy szót, de a magyar se nem germán, se nem la-
tin, hanem finnugor, a finn és az észt rokona.” 
37. Unicum 
Az egyedi ízvilágú keserű likőr újabb jó ok Magyarország 
felkeresésére. 
38. A magyar porcelán 
Ha valaki szuvenírekre vágyik, jobbat nem is találhatna. 
39. Hortobágyi palacsinta 
Újabb kihagyhatatlan, magyar ételkülönlegesség. 
40. Eger 
A város a várról, a borról, és arról híres, hogy körülbelül 
2100 magyar verte itt vissza a 80000 fős ottomán sereget. 
41. Levendula 
Az első levendula ültetvényeket az 1920-as években hozták 
létre Tihanyban. A levendulából készült termékek is nagysze-
rű ajándékok. 
42. Éjszakai élet 
Budapest tele van romkocsmákkal, és olcsó az alkohol. Mi 
kell még? 

43. Paprika 
A magyar konyha ma már elképzelhetetlen nélküle. Renge-
teg változatban kapható, a porrá őrölt pirospaprika pedig 
elengedhetetlen tartozék minden konyhában. 
44. Sport 
Mármint nem a testmozgás, hanem a csoki. 
45. Bükki Nemzeti Park 
Különösen ősszel gyönyörű. 
46. Győr 
Szépséges, barokk épületeiről híres, de érdekes múzeumok 
és bájos kávézók is találhatóak itt. 
47. Magyar kézimunka 
A hímzések és a csipkék is hazavihető, szép emlékek lehet-
nek.- 
48. Visegrád 
Kis város nagy múlttal: Mátyás király palotája és a felleg-
vár is érdekes úti cél. 
49. Európa legnagyobb flipper múzeuma 
Nagyon klassz hely, ahol majdnem az összes flipper ki is 
próbálható. 
50. Kékes 
Magyarország legnagyobb hegye 1015 méterrel emelkedik 
a tengerszint fölé. 
51. Debrecen 
Magyarország második legnépesebb városa is gyönyörű 
hely. Ékes példája ennek a  nagytemplom. 
52. Szaloncukor 
Ez a karácsonyi finomság eredetileg fondantból készült, és 
csokival borították. A statisztikák szerint egy család átlag 
1,5 kiló szaloncukrot fogyaszt el egyetlen karácsony során. 
53. Kürtöskalács 
Ugyancsak sok helyen kapható az édes kürtöskalács. Ehető 
simán, de dióba, mandulába, fahéjba vagy akár csokiba 
forgatva is. 
54. Tokaj 
A tokaji régiót nem csak a borai, hanem szépséges települé-
sei miatt is érdemes felkeresni. 
55. Miskolc 
Magyarország negyedik legnagyobb városának legszebb 
nevezetességei a diósgyőri vár és a fatemplom, de közel 
van Lillafüred, a miskolctapolcai barlangfürdő, és a Bükki 
Nemzeti Park is. 
56. Szép emberek 
A magyar férfiak és nők egyaránt híresek szépségükről, de 
ez nem csak a külsőre hanem a belsőre is igaz. A magyarok 
ragaszkodnak hagyományaikhoz és kultúrájukhoz, és cso-
dálatos házigazdák. 
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alábbi honalpon találhatók: www.hunra.hu Nyíregyháza, 2018. 
január Dr. Vraukóné Lukács Ilona elnök 
 
A Könyvforgatók címû interjúsorozat keretében eddig Gáspár 
Ferenc író, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője, Csík János 
Kossuth-díjas zenész, a Csík zenekar alapító tagja, prímása, 
énekese., Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Vig Balázs 
meseíró, Bosnyák Viktória Ifjúsági regényíró, meseíró, 
mûfordító, Szabó T. Anna József Attila-díjas író, költő, 
műfordító, Lackfi János József Attila- és  Prima Primissima 
díjas író, költő, műfordító valamint Kovács katáng Ferenc író, 
mûfordító, az Ághegy oslói munkatársa nyilatkozott. Az itt 
megadott tárhelyen bárki számára hozzáférhetô:  http://
www.hunra.hu/160-konyvforgatok 
A sorozatot Dr. Juhász Valéria - HUNRA-tanácstag (SzTE 
JGyPK ) szerkeszti.  
 
Kovács katáng Ferenc a Budapesti Műszaki Egyetemen szer-
zett villamosmérnöki diplomát. 1982 óta él Norvégiában. Az 
Oslói Egyetem Média és Kommunikációs Intézetének 

nyugalmazott médiamérnöke. Fest, 
rajzol, kiállításai voltak Magyaror-
szágon, Bulgáriában, Norvégiában. 
Illusztrációi jelennek meg folyóira-
tokban, szépirodalmi kötetekben. 
Szerkesztő helyettese az Ághegy és 
a Magyar Liget c. magyar nyelvű 
skandináv irodalmi folyóiratoknak. 
14 önálló kötet szerzője (novellák, 
drámák, versek). 21 mű- és szak-
fordítása jelent meg Magyaror-
szágon. 10 antológia szerkesztője és 
fordítója. Számos elismerés és díj 
után 2017-ben megkapta a Cédrus 

Könyvforgatók 
 
A Magyar Olvasástársaság (HUNRA - Hungarian Reading 
Association) Könyvforgatók címmel indított 
interjúsorozatot, amelyben ismert, köztiszteletben álló, 
illetve az olvasásért kiemelkedő tevékenységet folytató 
embereket kérdezünk olvasási szokásaikról, az olvasásba 
való belemerülésükről, és arról, mit jelent számukra az 
olvasás a mindennapokban. A sorozat nem titkolt célja, 
hogy láthatóvá tegyük azt az utat, hogyan válik valaki az 
olvasás által a közössége számára is elismert módon 
kreatív, gazdag emberré, és hogy megmutassuk, hogyan 
képes az olvasás olyan energiákat mozgósítani, amellyel 
nem csak az egyén saját életét teszi teljesebbé, de 
környezetére is ösztönzőleg hat. A Magyar 
Olvasástársaság úgy gondolja, hogy az olvasás olyan 
alapelem, amely a táradalomban való létezésünkhöz és 
boldogulásunkhoz nélkülözhetetlen. 
A Magyar Olvasástársaság 1992 óta működik a magyar 
olvasáskultúra szolgálatában. Közhasznú társaságunk az 
olvasáskultúrát a legszélesebb értelemben érti. 
Meggyőződésünk, hogy az olvasás minden kultúrálódási 
készség alapja, az információtechnikai kultúrának éppúgy, 
mint a szépirodalom olvasásának. Szakmai munkánkkal 
igyekszünk hozzájárulni az olvasás elemi készségeinek 
kisgyerekkori fejlesztéséhez és ahhoz, hogy az olvasás 
lehetősége, öröme, haszna annak hagyományos és modern 
formáiban a társadalom valamennyi rétegéhez és minden 
tagjához eljuthasson, származástól, nemtől, ideológiától, 
életkortól, fizikai hátrányoktól, anyagi helyzettől 
függyetlenűl. Arra törekszünk, hogy a beszélgető, a 
mesélő, a felolvasó, az írott szövegalkotás elsajátításában 
segítő felnőtteknek is köszönhetően Magyarországon 
minden gyermeknek betűkben gazdag környezetben 
legyen módja felnövekednie. Hogy a fiatalok, a felnőttek, 
az idősek munkájában, társadalmi előrehaladásában, 
személyiségük és emberi kapcsolataik 
kibontakoztatásában az olvasás ne hátráltató nehézség, 
hanem a leghosszabban működtethető készség legyen. 
Ennek érdekében szervezetünk számos kiadványt 
jelentetett már meg az olvasásról, s egész sor országos 
pályázatot hirdetett meg az olvasás és az egyén, az olvasás 
és a társadalom témaköreiben.  
A Magyar Olvasástársaság HUNRA néven tagja a 
Nemzetközi Olvasástársaságnak (IRA) az Európai 
Fejlődés Nemzetközi Bizottságának (IDEC), valamint az 
Európai Olvasástársaságok szövetségének (FELA). Így 
társaságunk az elmúlt két évtizedben nemcsak több tucat 
hazai, regionális vagy az egész országra kiterjedő szakmai 
programot szervezett, hanem két nemzetközi 
olvasáskonferenciának és több nemzetközi szakmai 
fejlesztőprogramnak is házigazdája-szervezője, illetve 
nemzetközi olvasáskutatási programok résztvevője volt. 
A Magyar Olvasástársaság tagjai olyan olvasáskutatók, 
könyvtárosok, egyetemi és iskolai tanárok, művészek, 
tanulók, vállalkozók, orvosok, elhivatott szakemberek 
vagy érdeklődök, magánszemélyek vagy intézmények, 
akik, illetve amelyek önkéntesen végzik munkájukat az 
olvasáskultúra terjesztése, megerősítése érdekében. 
Mindenkit örömmel fogadunk a sorainkban, aki a téma 
iránt érdeklődik, illetve elhivatottságot érez, hogy a cél 
érdekében fejtsen ki tevékenységet. A Magyar 

Olvasástársaságra vonatkozó további információk és a 
tagsági feltételek, illetve jelentkezési lehetőség az 14 



Művészeti Alapítvány Napút műfordítói Hetedhét-díját. 
HUNRA: Üdvözlöm. Az olvasóvá nevelődés folyamatáról 
szeretnénk kicsit többet tudni. Föl tudná idézni, hogy 
emlékei szerint mi az első könyvvel kapcsolatos élménye? 
Kovács katáng Ferenc: Az első könyvélményeket hatvan 
év távlatában akár már el is feledhettem volna. Igen ám, de 
őseim rendre felidézték gyermekkori csínytevéseimet, 
nevezetesen, hogy leginkább a könyvekbe szerettem fir-
kálni. Ugyan csak kis könyvtárunk volt, de abban díszes 
sorozatok, amiket még ma is őrzök (Arany János összes 
munkái, Ráth Mór, 1885., Eötvös Károly munkái, Révai 
testvérek, 1909., Herczeg Ferenc munkái, gyűjteményes 
díszkiadás, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1925.). 
Kosztolányi Dezső Alakok című fakókék vászonkötésű 
novellagyűjteményében (Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1929.) az ábécé betűinek írását gyakoroltam, s 
Molnár C. Pál grafikái mellett van benne néhány illuszt-
rációm is, fejetlen csirke, pókhasú ember. Többnyire csak 
ákom-bákom, bizonytalan vonalkák, krumpli alakú körök. 
Így történt hát ismerkedésem a könyvvel, s felnőtt fejjel 
valóban illusztráltam néhány kötetet tusrajzzal, számítógé-
pes grafikával (s bárcsak Molnár C. még visszafirkálhat-
na!). 
HUNRA: Arra esetleg emlékszik, hogy melyik volt az első 
mesekönyve? 
Kovács katáng Ferenc: Az én gyermekkoromban, az 
ötvenes évek vége felé, kiterjedt családi és baráti körünk-
ben a gyerekek három alkalommal is kaphattak 
mesekönyvet, név- és születésnapra, karácsonyra. Első 
meséskönyvem mindjárt dedikált kötet lett: Az új erdész 
Sipkay Barna nyíregyházi újságíró, író első és egyetlen 
mesekönyve a szerző rajzaival. A belső lapon ez ol-
vasható: Kovács Ferencnek, 1956. dec. 24. Azt azért ott és 
akkor még nem tudhattam, hogy előszeretettel gyűjtöm 
majd az aláírt köteteket, sőt, az utóbbi húsz évben magam 
is rendszeresen dedikálom a saját írásaimat. 
HUNRA: Érték az értékben. Szívesen megnézném a 
gyűjteményét. Vajon köztük van még az első könyv, amire 
úgy emlékszik, hogy mély benyomást tett Önre? Melyik volt 
az? 
Kovács katáng Ferenc: Az első emlékezetes könyvem 
akkoriban csodának számított. Egy kis fül meghúzásával a 
történet következő jelenete bukkant fel az illusztrációs 
oldalon. Minden látogatónkat megleptem vele, de el is 
vártam, hogy felolvassák Urbán Eszter versikéjét, 
miközben én előugrasztottam az új képet. „Vállán puska 
tölténytáska: / vadászatra megy Tamáska.” (Furfangos 
képeskönyv, Kereskedelmi Könyvkiadó 1956, rajzolta 
Németh István). Unokámra gondolva, újra kézbe véve egy-
kori kedvencemet igencsak tanulságos dolgokat fedeztem 
fel benne. A borítón piros pöttyös masnis kislány tart kezé-
ben egy óriás könyvet, miközben barátságos, barna szem-
mel néz ki egyenesen az olvasóra. De átlapozva kiderül, 
hogy egy lányka sem szerepel a hat versikét s a hozzá 
tartozó képeket tartalmazó lapokon. Északon vagy nyuga-
ton ilyen kötet már aligha kerülhetne a polcokra. 
HUNRA: Igen, talán nálunk is ideje lenne még több 
figyelmet fordítani erre. Köszönöm, hogy ezt kiemelte. Mit 
gondol, el lehet azt mondani, hogyan válik valaki „olvasó 
emberré”? Ön hogyan vált azzá? 
Kovács katáng Ferenc: 1957 és 1964 között Jules Verne 
köteteket kaptam sorra. A hosszú leírások, az egzotikus 
történetek lenyűgöztek. Ezek mellett rákaptam apám innen
-onnan beszerzett és dugdosott cowboytörténeteire. Titok-
ban és sebesen magam is végigolvastam mind. Nem lettem 
okosabb tőlük, és azóta sem tudok egyetlen vadnyugati 

filmet sem komolyan venni. Időközben pedig nagyapám az 
én Verne könyveimnek esett neki. A tizenötéves kapitányt 
(1960), a Kétévi vakációt (1961) s a Némó kapitányt (1961) 
a hosszú téli estéken olvasgatta. Nem lehetett véletlen, hiszen 
ő a Nagy Háborúban Pólában szolgált matrózként egy 
hadihajón. Vernének köszönhetem tehát, hogy megeredt a 
nyelve, mesélt a nagyos dolgokról. Tizenhat évesen volt egy 
hosszú, felnőtté érlelő nyaram. Bűn és bűnhődést, Va-
rázshegyet, Az ifjú Werther szenvedéseit olvastam. Életre 
szóló, meghatározó művek. Bori Zsolt Könyvtár szakköre 
sok nyegle ifjoncot terelt a nyíregyházi Városi Könyvtár 
polcai közé. Megismertük a kulisszatitkokat, a homályos 
raktárakat és azt, hogy könyvtárba járni természetes, minden-
napos dolog. S amikor a nyolcvanas években messze északra 
vándoroltunk, nem volt hová szaladni egy jó idézetért vagy 
adatellenőrzésre. Az első 8 év alatt, míg az akkori törvények 
szerint látogatóba sem térhettünk haza, a könyvek csak 
apránként, rokonok, barátok áldozatos segítségével jutottak 
ki hozzánk, s állt össze mára a kb. háromezres 
gyűjteményünk. A könyv jó barát, a Google csak mankó 
lehet. 
HUNRA: Igen irigylésre méltó könyvtár lehet. Már csak ott 
lenni is különleges élmény. A tudáson, az élményen kívül mit 
jelent még Önnek az olvasás? 
Kovács katáng Ferenc: Az olvasás: menedék. Gimnáziumi 
tanárom, Koroknay Gyula (Kiskopasz), rövid ideig  
osztályfőnököm is, egy alkalommal sorra kérdezett 
bennünket, hogy mikor, hol, milyen gyakran, s mit olvasunk. 
A vagányabbak büszkén hivatkoztak másmilyen  
 elfoglaltságokra, s csak akkor olvastak, ha valamelyikük 
rábukkant egy pikáns könyvre. Kézről kézre adták, s falták a 
történetet. Én nyögtem, nyeltem, bevallottam, hogy el 
szoktam bújni egy-egy, a hat évvel idősebb nővéremtől vagy 
a felnőttektől elcsent könyvvel, és alig haladok az olvasással, 
mert mindig elábrándozom, magam folytatom a történeteket. 
Kinevettek, nem is számítottam másra. A tanárom védelmé-
be vett, az olvasás legfelső fokának minősítette vallomásom 
tárgyát. Nem gondolta, hogy olajat önt a tűzre. Ez azzal járt, 
hogy hetekig nem választottak be a focicsapatba. De ha egy 
tanár mégis betett, nem passzolták hozzám a labdát. Inkább 
hazakullogtam, be a sufniba egy könyvvel… Az olvasás: 
menedék.  
Sokat nem változtam. Elülök egy könyvvel hetekig is. Bele-
olvasok, s néhány oldal után hiába folytatom, mert máshol 
jár az eszem. Csupán az az új gyerekkoromhoz képest, hogy 
ma le is írom a fejemben kavargó „folytatást”. Legtöbbször 
egész másfelé kanyarodom. S hogy ne csapjak be senkit, 
gyakran meghagyom az idézőjelbe tett indító gondolatot. 
Más tollával kezdve, már a magamét írom, s csak remélni 
merem, hogy az én gondolataim is eljutnak egy hozzám 
hasonló álmodozóhoz… 
Nem szerencsés dolog nagy emberek mögé bújva magunkat 
fedezni. Latinovits híres szerepei után nem öltözött át civil-
be, élte tovább a magára öltött szerepet. Másokat is, engem is 
gyakran beszippant a könyv. Nem ereszt még az utolsó lap 
után sem. Faulkneri hangulatban nem könnyű katedra mögé 
állni s a legújabb adathordozókról beszélni, vagy Filmklubot 
vezetve Jancsó kameramozgatásáról értekezni. „Életem tár-
sa” csak figyel, órákig, napokig, míg rá nem kérdez: Mit 
olvasol mostanában? 
Nincs egy szabad sarka, felülete a lakásunknak. Könyvek 
egymás hegyén, hátán mindenütt. Olvasva, olvasatlanul. 
Rendetlenség a rendben. Mindig ott feledkezünk valahol. A 
család vagy egy kupacban olvas, vagy szétszórva a lakásban. 
Fiunkat sem nyúztuk soha, hogy vegyen már egy könyvet a 
kezébe. Inkább kivenni kellett. Focizni hívtam, viharzott a 15 



lasztiért, aztán hosszú ideig nem jelentkezett. Könyv volt a 
labda közelében… 
HUNRA: Melyik az a könyv, ami az utóbbi időkben a 
legnagyobb hatással volt Önre? 
Kovács katáng Ferenc: Gyerekkoromban nem értettem 
nagyapámat. Minden télen elkérte a „hajós” Verne 
könyveimet, szám szerint hármat. Sosem a többi hat-hét 
másikat a sorozatból. Nem unalmas mindig ugyanazt ol-
vasni? Nem mertem megkérdezni. Nálunk nem volt szokás a  
felnőttek dolgába ütni az orrunkat. Ma én sem járok el 
másképp. Rendre előszedem a kedvenc könyveimet.  
Részben vagy egészben újraolvasom. Az Utas és holdvilág, 
a Szindbád s Márai naplói folyton kéz alatt vannak. S csep-
pet sem csak szakmai ártalom, hogy Ibsen színműveit újra és 
újra elolvasom. Eredetiben vagy fordításban. Az Oslóban 
kétévente megrendezett Ibsen Fesztiválokról rendre írok 
összefoglaló esszéket, s az idézetekhez, az egyes előadások-
kal való hasonlítgatáshoz rendre szükségem van az eredeti 
szövegekre. Talán emiatt is gyakran előkapom Robert Fergu-
son Henrik Ibsenről szóló életrajzát (J. W. Cappelens Forlag, 
1996). Ez volt legutóbbi könyvélményem az idén nyáron. 
Egy szeptemberi előadásra készültem belőle. 
HUNRA: Az utolsó kérdésem, hogy melyik az a kedvenc 
könyve, melyet másoknak is ajánlana elolvasásra? Ha úgy 
gondolja, többet is megnevezhet. 
Kovács katáng Ferenc: Kapásból válaszolok: Márai naplói. 
Nem indokolom meg, mert méltatlan vitába keverednék. 
Magammal is, hiszen a nyelvem hegyén volt Krúdytól a 
Napraforgó (már norvégul is olvasható, Kemény Kari igen 
jó fordításában), Szilágyi Istvántól a Hollóidő, Szávai 
Gézától a Múlt évezred Marienbadban. S akkor még az 
eszem s a szívem nem is használtam… 
Sokan érdeklődnek tőlem harmincöt éve választott új 

hazámról, Norvégiáról. Sokat tudnék magam is mesélni, de 
a nagyok már mindent elmondtak az északi néplélekről. 
Ibsen, Hamsun, Strindberg, Kirkegård… A mai is-
meretekhez ajánlani szoktam azokat az antológiákat, amiket 
többnyire magam állítottam össze és fordítottam skandináv 
szerzők műveiből, s vagy folyóiratban, vagy önálló kötetben 
jelentek meg Magyarországon. Rendszerint összefoglaló, 
eligazító esszét is írtam hozzájuk. Fiatalokat, nem sláger-
gyanús műveket mutattam be. A nagy kiadók, profi fordítók 
– a biztos nyereség hiányában – ilyesmiket nem vállalnak 
fel. Én viszont Norvégiából szerzek pénzt a kiadáshoz, s 
magam „szerelemből” végzek minden ehhez kapcsolódó 
munkát. 
HUNRA: Az ismeretségi körömben meglepődve tapaszta-
lom, hogy egyre népszerűbbek nemcsak nálam, de náluk is a 
norvég, svéd könyvek és filmek. Reméljük, hogy egyre töb-
ben fogják megismerni ezeket, Köszönjük a munkáját ezen a 
téren, és köszönöm a beszélgetést és a könyvajánlásokat is. 
 

 
Madarassy Enikő 
 
Voltam matematika- és fizi-
ka-tanárnő Erdélyben, Ma-
gyarországon és Svédor-
szágban. 
Angliában doktoráltam a 
Bose-Einstein Kondenzátum 
szimulálásából. 
Jelenleg, egy könyvelési 
magánvállalkozásban dolgo-
zom, és mellette kutatással 
foglalkozom. 
 

1. 
Melyik meséskönyvére emlékszik vissza szívesen? 
 
A családi könyvtárban megvan még a könyv:  Sebők Zsig-
mond Csutora Jancsi cimborái. Sebők Zsigmond 1861. 
szeptember 22-én született Szlovákiában (Párkány), író, 
hírlapíró. Főbb művei: Alakok (1887), Petőfi (1899), Kos-
suth Lajos élete (1902), Utazás Tündérországba (1905), 
Tilinkós Lajkó (1907), Dörmögő Dömötör az országban 
(1912) Sebők Zsigmond teremtette meg Dörmögő Dömötör, 
Zebulon és Dorka, Róka Miska és Malac Misi alakjait, akik 
a magyar gyermekirodalom klasszikus mesehősei közé tar-
toznak. Népszerű író volt, több mint harminc, az ifjúságnak 

Olvasni jó Ki miért olvas?  
„Az olvasás olyan, mint a 

levegővétel, magától  
értetődő. Aki nem olvas  - 

tetszhalott!” 
Kérdések  

az olvasókhoz 
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szánt gyermekirodalmi művet írt. Legnagyobb sikert a 
Mackó-történetek című alkotásával érte el. Sebők Zsig-
mond 1916. június 4-én hunyt el Budapesten, 54 éves ko-
rában 
Kinek a segítségével vált rendszeres olvasóvá? 
Édesapám és saját magam. 
 Melyik volt első, emlékezetes olvasmányélménye? 
Jókai Mór könyvei. Nem tudok kivételezni közülük! 
Fogalmazza meg, hogy mit ad Önnek az olvasás! 
Kellemes élményeket, szórakozást, kikapcsolódást. 
A kifejezési nyelvem gazdagítását, egy magatartási for-
mát,.. 
Milyen könyveket olvas szívesen, és miért? 
Szeretem a tudományos fantasztikus irodalmat, ahol az 
ember fantáziája új világot teremt. Szeretek az őseinkről és 
hőseinkről olvasni. Szeretek minden olyan könyvet elol-
vasni, ami a szépirodalom fogalmához köthető. 
Hogy jut a könyvekhez? 
Kirakatokban meglátom és könyvesboltokban, könyvtárak-
ban és a Világhálón. 
 Mikor jut ideje olvasásra? 
Amikor szakítok rá időt: utazások alkalmával vagy estén-
ként,... 
Követi a kortárs magyar irodalmat?  
Igen, azokat amelyek az ízlésemnek megfelelnek. 
Mit ajánlana elolvasásra másoknak is?  
Azt ajánlanám, hogy tekintsék át a Tar Károly által szer-
kesztett Ághegy és Magyar Liget lapok Internettes változa-
tát. Tar Károly írásai népszerűek az olvasók között! 
 

 2. 
 
Miklós Maros 
 
Melyik meséskönyvére emlékszik vissza szívesen? 
Micimackó,  
Ferdinánd a bika 
hogy csak a két legelsőt említsem 
Kinek a segítségével vált rendszeres olvasóvá? 
Szüleim, tanáraim segítettek. 
Melyik volt első, emlékezetes olvasmányélménye? 
Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember 

Fogalmazza meg, hogy mit 
ad Önnek az olvasás! 
Regények, versek, vagyis 
írók, költők megtanítanak 
gondolkodni, ismertetnek 
az előttünk járók felfede-
zéseiről, inspirációt adnak 
saját gondolatok fejleszté-
séhez. 
Szórakoztató írások is el-
gondolkodtathatnak, ha 
ezeket nem felületesen 

olvassuk. 
Milyen könyveket olvas szívesen, és miért? 
Minden érdekel, bár ahogy idősödik az ember egyre 
inkébb rájön, hogy még mennyi mindent nem tud. Ezért 
inkább válogatok és hosszabb regények helyett többnyire 
verseket olvasok. 
Hogy jut a könyvekhez? 
Az érdeklődéshez tartozik az is, hogy az ember megtudja, 
honnan lehet a könyvet megszerezni. Ez többnyire interne-
ten keresztül történik, mivel a könyvek manapság nincse-
nek sok évig forgalomban. Az antikváriumok viszont be-

szerzik azt, amit az ember keres. Az ő honlapjaik viszont tele 
vannak érdekességekkel! Az sem akadály, ha nincs magyar 
lakcím, amire rendelni tudunk, de akkor a postaköltség na-
gyon megdrágítja a vásárlást! 
Mikor jut ideje olvasásra? 
Igyekszem időt szakítani, ha valami érdekeset találok. 
Követi a kortárs magyar irodalmat?  
Igen, amennyire lehetőségem van rá.  
Mit ajánlana elolvasásra másoknak is?  
Ez nagyon személyes válogatás lenne, nem akarok másokat 
saját ízlésemre alakítani. 
Talán annyit tennék még hozzá, hogy manapság egyre keve-
sebben olvasnak verseket. Nem tudják, hogy mit vesztenek. 
www.mmaros.com 
http://swedishcomposers.se/Home/GetProfile/37, 
www.youtube.com/playlist?list=PLnyW-
ZKeBe9xqV0BMzI5suYip5qxvfqxF 
https://soundcloud.com/miklos-maros 
 

3. 
 
Tar Károly 
  
író, szerkesztő, 1935. augusztus. 30-án született Kolozsváron. 
Műszaki képesítésű, magyar-román tanár1959 óta ír és szer-
keszt különféle lapokat, 1995 végén,  nyugdíjasként svéd–
magyar unokái nevelésére Svédországba megy, a magyar 
nyelv ápolásának szolgálatában többek között a Magyar Li-
get, a dél-svédországi magyarok családi lapja http://hhrf.org/
magyarliget) és az Ághegy című skandináviai magyar irodal-
mi és művészeti lapfolyam (http://www.hhrf.org/aghegy ) 
alapítója és szerkesztője közeledő haláláig. 

 
Emlékei szerint mi az első könyvvel 
kapcsolatos élménye? 
Az első könyvemet (valójában egy 60-
80 oldalas propagandafüzet volt, amit 
a szemétládában találtam hatéves ko-
romban. Addig minden este le kellett 
szaladnom a Házsongárd melletti ut-
cánkról a Mátyás király utca sarkára, 
ahol egy öreg néni árulta a friss esti 
lapot, az Ellenzéket. Ebből olvastam 
fel apámnak az első oldali híreket, 
miközben ő a suszter „bankli” mellett 
dolgozott. A katonai parancsokságra 
beosztott irathordó tizedesként készí-

tett tüneményes lábbeliket, azt hiszem így sikerült elkerülnie, 
hogy a frontra küldjék. A „regényt” amely kezembe került 
délutánonként olvastam miután végeztem első osztályos fela-
dataimmal. Emlékszem a történetre. Két derék magyar kato-
náról szólt, akik a fronton, vitézen küzdöttek, de orosz fog-
ságba kerültek, ahol válogatott módon kínozták őket. Addig 
olvastam, amikor az egyiknek szíjat hasítottak a hátából. 
Apám éppen akkor érkezett meg a szolgálatból. Szó nélkül 
kivette kezemből a könyvet. Csak felnőttkoromban tudtam 
meg mi lett a sorsa annak a sok ezer magyar embernek, aki-
ket a Don-kanyarba küldtek. 
 Emlékszik, hogy melyik volt az első mesekönyve? 
 Dörmögő Dömötör utazásai azért emlékezetesek a mai na-
pig, mert a Kazán-szorosban és Orsovánál kaviárt ettek sós-
pereccel egy kisebb hordóból. Fogalmam sem volt arról, 
hogy mi a kaviár. Harminc évvel később kóstolhattam, sajnos 
nem az egykori Vaskapunál hajózva, hanem a román fővá-
rosban. 17 



Melyik volt a legelső olyan könyv, mely mély benyomást tett 
Önre? Mivel? 
Egy lebombázott ház  égnek fordított padlóján, tíz esztendős 
koromban egy Dorottya nevű angol hölgy  A balsiker akará-
sának oka című könyvét találtam, úgy emlékszem Wake up 
and live volt az eredeti címe, és olyan mondatokat olvastam, 
mely titokzatosságával megragadott: „Ne feledjük, hogy a 
tevékenységek csak látszólag céltalanok.” Végigolvastam 
aztán May Károly könyveit, egy magyar szerzőtől az Itt a 
piros, hol a piros címűt, Katajev: Távolban egy fehér vitor-
la, de az első könyv, amely megfogott hősének kitartó küz-
delmével Cronin: Réz tábla a kapu alatt c. regénye volt. Ti-
zenhárom éves lehettem akkor. 
Hogyan vált „olvasó emberré”? (Esetleg kinek a hatására?) 
A Ref. Kollégium diákjaként jutottam könyvtár közelébe. 
Szerettem az ósdi könyvtár rongyosság olvasott könyveit, 
szaguk most is az orromban van, de a pad alatt pif-puf füze-
tek ellenére ott nyertem bevezetést a magyar és a világiroda-
lomba. 
Miért és mikor olvas? 
Nyugdíjazásomig olykor reggel négyig olvastam a barátaim 
ajánlotta könyvújdonságokat. Két lap mindenes szerkesztő-
jeként naponta száz oldalakat olvasok délelőttönként. Ez az 
önként vállalt munkám. Délutánonként saját ízlésemnek 
hódolok. E-könyvemben Arisztotelész mellett megférnek 
Szív Ernő és Elekes Ferenc írásai és sok egyéb olvasnivaló. 
Fogalmazza meg, hogy mit ad Önnek az olvasás! 
Az olvasás számomra olyan, mint a levegővétel, magától 
értetődő. Aki nem olvas  - tetszhalott! 
Melyik az a könyv, ami az utóbbi időkben a legnagyobb ha-
tással volt Önre 
Cseke Gábor: Jelentések magamról 
Melyik az a kedvenc könyve, melyet másoknak is ajánlana 
elolvasásra? Ha úgy gondolja, többet is megnevezhet. 
A saját könyveimet is szeretem, a meg nem jelenteket külö-
nösen: VOLTAM emlékirat pentalógia (A Boldog utcán 
innen, Saját lábon, Ezer kilométerekkel, Északi fényben, 
Summa summarum), Tangó – hármasregény, Tar Károly 
TITOKTÁRa – publicisztika, Kedves könyveim könyve 
könyvismertetők, esszék,regények  színhelyén, Itt és ott  —  
versek, képek, Száraz oázis, négy  színjáték, Ami eszembe 
jut, kisprózai írások, Est — versek, Kavart kevert – váloga-
tás kisprózai írásokból, Az ismert katona – a regény Minden 
kiderül c. második részével. 
  

 4. 
 
 Aniszi Kálmán 
 
Melyik meséskönyvére emlékszik 
vissza szívesen?  
Nagyon rég volt, nem emlékszem. 
Kinek a segítségével vált rendszeres 
olvasóvá?  
Nagy baj, hogy nem volt útbaigazí-
tóm. 
Melyik volt első, emlékezetes olvas-

mányélménye? 
?? 
Fogalmazza meg, hogy mit ad Önnek az olvasás!  
Mondhatni mindent, ami élet. 
Milyen könyveket olvas szívesen, és miért?  

A magasröptű tartalmasakat. 
Hogy jut a könyvekhez?  

Vásárlással leginkább 
Mikor jut ideje olvasásra?  
Szabadidő töredékekben. 
Követi a kortárs magyar irodalmat?  
 
Kevéssé. 
 
Mit ajánlana elolvasásra másoknak is? 
  
A magyar szerzők mellet a nagy klasszikusokat, az oroszo-
kat, például. 
  

5.  
Bálint Levente 
 
1) Gőgös Gúnár Gedeon 
2) Anyám és az iskolai oktatók 
3)Winnetou Carl May 
4) Lehetőséget ingyen egy má-
sik , ismeretlen világból élmé-
nyeket szerezni 
5) Krimi, Tudományos könyvek 
(természet tudomány), útleírás, 

történelmi regény 
6) Megvásárolom Magyarországon tartózkodásom alatt 
vagy itthon könyvesboltból, könyvtár 
7) Munka után 
8)Sajnos nehezen 
9) Andy Mcnab Bravo-Två- Noll, Mario Puzo Omertá 
    Christian Jacq   Ramses 
 

6. 
 
Karancsi Marcsi 
 
Jó ötlet a felmérés, íme a 
válaszaim: 
1. 77 magyar népmese 
(illetve egy mongol/kínai 
meséskönyv, nagyalakú, 
gyönyörűen illusztrálva) 
2. szüleim, főleg apukám 
imádnak olvasni 

3. az elsőre nem emlékszem, de a 14 évesen olvasott "A 
párizsi Notre-Dame" nagyon emlékezetes volt 
4. kikapcsolódás, képzeletben mások életében és más helye-
ken vagyok 
5. mostanában csak regényeket, pl. Agatha Christie, Lő-
rincz L. László, illetve blogot, netes újságokat 
6. Mo-on megveszem, amikor otthon vagyunk, ha ajándék-
ba veszem, a neten rendelem meg 
7. heti pár alkalommal, pl. hétvégén vagy ha munka után 
kevesebb a házimunka 
8. nem (jó pár éve olvastam egy kortárs novelláskötetet, az 
elvette a kedvemet tőle) 
9. Franz Werfel: A Musza Dag 40 napja (ez apukám egyik 
kedvence, legutóbb ezt olvastam) 
 
Sok-sok választ kívánok! 
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7. 
Nándor Albert 
 
Melyik meséskönyvére emlékszik vissza szívesen?  
 Anyuka mesél (”békebeli” keménykötésű kékfedelű me-
segyűjtemény, saláta állományban ereklyeként valahol 
őrzöm) 
Kinek a segítségével vált rendszeres olvasóvá?  
Édesanyám 5-6-éves koromban megtanított olvasni és 
faltam a könyvet 
Melyik volt első, emlékezetes olvasmányélménye?  
Gárdonyi: Egri csillagok – kb 8-10 évesen nemzeti 
öntudatra ébresztés. 
Fogalmazza meg, hogy mit ad Önnek az olvasás!  
Feltár egy külön világot. 
Milyen könyveket olvas szívesen, és miért?  
Történelem, magyar közelebbi- és régmúlt, a kisebbségi 
élet nyomorúságaiban. 
Hogy jut a könyvekhez?  
Online beszerzés, könyvtárból kölcsönzés, ti-
szteletpéldány stb. 
Mikor jut ideje olvasásra?      
Ritkán. (a szakmai irodalom kényszerű követése az 
érdeklődés beszűkölését/eltorzulását erdeményezi) 
Követi a kortárs magyar irodalmat?  
 Hébe – hóba (időkérdés függvénye) 
 
Mit ajánlana elolvasásra másoknak is?  
Kinek? Lehetetlen egy kalap alatt megválaszolni: lega-
lább 3 szinten kezelendő. Saját nemzedékem már nehezen 
olvas a látás gondjával küzd.A közbeeső nemzedék nem 
ér rá. 
 Az ifjú nemzedék inkább hálós felkapcsolódással pony-
varegényt böngész, jobbik esetben Rejtő Jenőt http://
rejtojenokonyvek.hu/category/rejto-jeno/,  ha ugyan 
anyanyelvi szinten bírja a nyelvet. 

  
8.  

CsikósTibor 
 
1957-ben születtem Mar-
tonos-on (a volt Jugoszlá-
viában) Iskoláimat Ma-
gyarkanizsán és Újvidé-
ken végeztem, majd 1981
-ben diplomáztam a Ma-

gyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán. 1986-87 a 
francia kormány nyolc hónapos művészeti ösztöndíját 
nyertem el. Festményeimet és grafikáimat önálló kiállítá-
son mutattam be a párizsi Bernanos galériában 1987-ben. 
Szabadkán laktam, ahonnan 1991-ben Budapestre költöz-
tem. Itt tizenegy évet töltöttem, majd feleségemmel 
együtt Göteborgban telepedtünk le. Jelenleg Svédország-
ban élek. Mintegy 34 önálló kiállításom volt és több mint 
100 csoportos kiállításon vettem részt az Amerikai Egye-
sült Államokban, Csehországban, Észtországban, Finnor-
szágban, Franciaországban, Horvátországban, Indiában,
(ex) Jugoszláviában, Kínában, Magyarországon, Szerbiá-
ban, Szlovákiában, Svédországban. 
Melyik meséskönyvére emlékszik vissza szívesen? 
Nem emlékszem, régen volt, amikor még meséskönyve-

ket olvastam. Attól tartok, nem túl sok ilyen könyvet vettek 
nekünk, mivel faluhelyen laktunk. Biztos volt, de nem tudom 
felidézni. 
Kinek a segítségével vált rendszeres olvasóvá? 
A rokonságban nagynéném foglalkoztatott bennünket, gyere-
keket. Igazán meghatározó viszont egy kórházi tartózkodás 
volt hatodikos koromban. Több hónapig tartott a betegeskedé-
sem. Ebből két hónapot töltöttem egy zárt gyermekkórházban, 
Belgrádban. A szüleim be sem jöhettek hozzám, de 
„tonnaszámra” hozták nekem a magyar nyelvű könyveket. 
Amúgy szerencse volt, hogy a határ mellett laktunk, belees-
tünk a kishatár forgalomba, és olcsó volt a könyv Magyaror-
szágon. Az osztályvezető doktornő egyszer megkérdezte, mit 
olvasok? Kezdtem magyarázni, hogy annyira sajnos nem tu-
dok szerbül, hogy a könyv címét lefordítsam. Szigorúan nézett 
rám, és azt mondta: „Dehogynem, a szerző Gogol. A könyv 
címe pedig „Holt lelkek”. „Mrtve duše“. Ez az élmény a 
későbbi nyelvtudásomat is nagyban befolyásolta 
Melyik volt első, emlékezetes olvasmányélménye? 
A Robinson Crusoe. Sírva olvastam el. Nagynéném szigorú 
volt velem, nem pedig olyan elnéző, mint az anyukám. Nem 
volt szabad addig a kisszékről felkelnem, amíg az egész köny-
vet végig nem olvastam. Harmadikos koromban, a nyári vaká-
ció idején, nagymamánál, egy délelőtt alatt végigsilabizáltam 
ezt a nagybetűs képeskönyvet. 
Fogalmazza meg, hogy mit ad Önnek az olvasás! 
Elsősorban információt, a tudás érzetét. Gyorsan, nagy meny-
nyiségű információt ad. A neten való olvasásra gondolok. Ez a 
legolcsóbb lehetőség. Azon kívül művészeti és művészettörté-
neti szakkönyveket vásárolok. Harmadik helyen jön be a szép-
irodalom. Persze, talán ez ad legtöbbet. Hirtelen máshol ter-
mek, egy másik ember bőrébe bújva élek át kalandokat, izgal-
makat. Közben élvezhetem az író képességeinek minden hozo-
mányát. Hangulatteremtő képességét, frappáns stílusát, szó-
kincsét, meglátásait. 
Milyen könyveket olvas szívesen, és miért? 
Történelmi könyveket, mert érdekel a múlt. A kínai birodalom 
hat ezer év óta létezik folyamatosan. Rokonaiknak, és egyértel-
műen hunoknak tartanak bennünket, magyarokat. Ebből követ-
kezik, hogy a mi történelmünk is legalább olyan régi kell, 
hogy legyen. Kínai nyelven Magyarországot Hunni országnak 
nevezik. Biztosan tudom, mert tanultam kínaiul, és küldtem 
képeslapokat postán Kínából Magyarországra. Regényeket és 
verseket, útleírásokat, és mint említettem, művészeti szakiro-
dalmat olvasok. Tudományos könyveket is szívesen veszek a 
kezeimbe. 
Hogy jut a könyvekhez? 
Változatos módon. Járok könyvesboltokba, antikváriumba. 
Ajándékba is kapok. Több könyvtárban is tag vagyok. Néha 
örököl is az ember, mások könyveiből. 
Mikor jut ideje olvasásra? 
ritkán, egy-egy utazás, vagy nyaralás alatt. Persze, esténként, 
elalvás előtt is olvasok valamicskét, de komolyan belemerülni 
nem lehet. Jó előre el kell tenni egy jó könyvet az utazótáská-
ba. 
Követi a kortárs magyar irodalmat?   
Nagy vonalakban. Több író, költő barátom is van. Legutóbb 
néhány gyermekkönyv író műveivel és magukkal a szerzőkkel 
is meg ismerkedhettem. Bartos Erikával, Berg Judittal, nagyon 
kellemes meglepetés volt Bosnyák Viktória. Jó néhány vajda- 19 



sági magyar, vagy délvidéki magyar irodalmár munkásságát 
követtem. Személyes ismeretségbe kerültem annak idején 
Sziveri Jánossal, Gion Nándorral, és Daniló Kiššel, hogy 
csak az elhunytakat említsem. 
Mit ajánlana elolvasásra másoknak is?  
 Szeles Judit „Ilyen svéd” című verseskötetét. Balogh Ist-
ván, Balázs Attila, Beszédes István, Gaál Zoltán és Péter 
László könyveit, Domonkos István, Szügyi Zoltán, Tari 
István és Tar Károly verseit. 
 

 9.  
 
 J. Kovács Magda  
 
1. Melyik meséskönyvére em-
lékszik vissza szívesen? 

Sok olvasóhoz hasonlóan ,én is 
négy- ötévesen kezdtem ismer-
kedni a betűk világával. Nagy-
szüleim régi kalendáriumait 
lapozgatva a nagy nyomtatott 
betűket másolgattam a családi 
feljegyzéseknek üresen hagyott 
sorokba.  A nevem kisilabizálá-

sa után a falvédők feliratait böngésztem otthon és a szom-
szédok lakásában. Kevés könyv volt gazdálkodó családunk 
„könyvtárában", a verses Szentírásra,  Petőfi összes versei-
re, a Képes történelemre emlékszem még, amelyeket több-
ször végigolvastam. Egy-két meséskönyv is előkerült a lá-
dafiából, Máig emlékszem Hans Christian Andersen Borsó-
szem hercegkisasszony kötetére, amelynek címadó meséje 
ragadott meg leginkább. Kedveltem még Benedek Elek csali 
meséit Többsincs királyfi című könyvéből, néhány humoros  
sorára most is emlékszem. 

2. Kinek a segítségével vált rendszeres olvasóvá? 

Tanítóim, tanáraim hatására elemista koromban váltam töb-
bé-kevésbé rendszeres olvasóvá. Az iskolai könyvtárból 
kölcsönöztünk könyveket, még irodalmi törvényszéket is 
szervezett magyar tanárunk, Jókai Mór Sárga rózsa című 
regényéről vitatkoztunk, érveltünk és hoztunk ítéletet. 

3.Melyik volt első, emlékezetes olvasmányélménye? 

Emlékezetes élményem Jules Verne Grant kapitány gyer-
mekei című regénye volt. Hatodikos lehettem, mikor a ke-
mény fagyban, félméteres hóban szánkózás közben megfáz-
tam, napokig feküdtem, akkor olvastam el az izgalmas, vas-
kos könyvet. 

4. Fogalmazza meg, hogy mit ad Önnek az olvasás! 

Bölcsészként és nyelvészként a szellemi kalandon és a mű 
üzenetén túl az alkotások megformálása, nyelvi gazdagsága, 
az írói stílus szépsége, egyedisége köti le figyelmemet, gyö-
nyörködtet. Az olvasás pihentet, csendet, nyugalmat áraszt, 
kikapcsolja  a tolakodó információ áradatot, és működésbe 
hozza fantáziánkat. 

 5. Milyen könyveket olvas szívesen, és miért? 

Régebben a gyermekekről, lányokról, asszonyokról, történel-
mi eseményekről szóló könyveket olvastam leginkább, Mau-
passant, Egy asszony élete, Dickens Twist Olivérjét, Nicholas 
Nickleby élete és kalandjait, Móricz  Zsigmond Tündérkert-
jét. Ma inkább a dokumentum jellegű műveket részesítem 
előnyben, ilyen Tar Károly A Boldog utcán innen c. regényes 
életrajza, valamint a lelki, szellemi élet kérdéseit elemző al-
kotásokat keresem, és érdeklődéssel olvasom a mai költők 
verseit a klasszikusok újraolvasása  mellett. 

6. Hogy jut a könyvekhez? 

Legtöbbször baráti társaságunkban adjuk kölcsön egymásnak 
a legújabb könyveket, máskor házi könyvtárunk polcairól 
választok olvasnivalót, és olykor megvásárolok egy-egy fris-
sen megjelent alkotást. A szépirodalom mellett szakirodal-
mat, főleg nyelvészeti munkákat olvasok. 

7. Mikor jut ideje olvasásra? 

Nyugdíjasként több időm jut olvasásra, többnyire mégis az 
esti órákban, illetve vasárnap és ünnepnapokon szoktam hu-
zamosabb ideig olvasni. Nem vagyok a gyorsolvasás híve, 
filológusra jellemző alapossággal figyelek olvasmányaimra.  

8. Követi a kortárs magyar irodalmat?  

Érdekel a kortárs irodalom, nagyvonalakban követem az iro-
dalmi élet eseményeit, de hiányolom a rendszeres könyvis-
mertetéseket, a műbírálatokat. 

 9. Mit ajánlana elolvasásra másoknak is?  

Klasszikusok és jelenkori írók műveit, néhány kedvenc köny-
vemet ajánlom szívesen: John Steinbeck, Kék öböl,Gerald 
Durrell, Családom és egyéb állatfajták, W,. Golding, A le-
gyek ura, Ludmila Ulickaja, Daniel Stein, tolmács, Nyáry 
Krisztián, Így szerettek ők.  
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Új nyelvtanulási  
szabályok Dániában 

2018. január elsejétől jelentősen megváltoztak a külföldiek 
dán nyelvtanulási jogosultságát szabályozó törvények, ami 
természetesen az itt élő magyarok helyzetét is érinti. A leg-
fontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.  
Új utalványrendszer 
A legfontosabb változás, hogy mindenki, aki önellátó (pl. 
diák, munkavállaló, családegyesített), és vagy most kezd 
nyelviskolába járni, vagy pedig január elseje után tesz le 
egy modulvizsgát, kap egy virtuális, digitális utalványtöm-
böt vagy gyűjtőjegyet (klippekort), amelyet a helyi nyelvis-
kola adminisztrál. Mivel egy teljes nyelviskolai képzés 
(Danskuddannelse 3) a kezdőtől a felsőfokig hat szintből 
(modulból) áll, a gyűjtőjegy is hat “utalványt” vagy jegyet 
tartalmaz. És mivel az alsóbb szinteken gyorsabban halad 
az ember, az egyes utalványok sem egyforma hosszúságú-
ak. Konkrétan 

 
A fenti számokat összeadva kiderül, hogy összesen 42 hó-
nap, azaz 3.5 év ingyenes nyelvtanfolyamra vagytok jogo-
sultak, amit 5 év alatt lehet abszolválni. Azaz az új rendszer 
lehetőséget biztosít arra is, hogy összesen 18 hónapig szü-
neteltessétek a tanulmányaitokat. Ez így önmagában egy 
igen fair ajánlat, mivel a legtöbben, akik komolyan veszik a 
dolgot, két év alatt meg tudnak tanulni dánul. Az új szabá-
lyozás azonban tartalmaz számos olyan buktatót, amivel 
érdemes tisztában lenni. Nézzük ezeket. 
Amire nagyon kell vigyázni: 
Fontos tudni, hogy a 42 hónap nem akkor indul, amikor 
először átléped egy nyelviskola küszöbét, hanem abban a 
pillanatban, amikor az elektromos postaládádba (e-boks) 
befutott a helyi önkormányzattól az a levél, amiben tájékoz-
tatnak a nyelvtanulási lehetőségekről. A levél kézhezvételé-
től számítva négy héten belül kapcsolatba kell lépned a 
helyi nyelviskolával, és vagy be kell jelentkezned egy 
nyelvtanfolyamra, vagy jelezned kell, hogy nem állsz még 
készen az ilyesmire,és halasztást kérsz (ami, mint írtam, 
összesen 18 hónap lehet). Ha nem teszel semmit, akkor a 
háttérben elkezd ketyegni az órád, és ha később jössz rá, 
hogy mégiscsak szeretnél megtanulni dánul, lehet, hogy 
már csak egy-két utalványod maradt. (Jó hír viszont, hogy 

ha szeretnéd minél hamarabb elkezdeni a nyelvtanfolyamot, 
nem kell várnod az önkormányzat levelére: a CPR-számod 
kézhezvétele után azonnal bejelentkezhetsz a nyelviskolá-
ban.) 
Amikor bejelentkeztél egy nyelvtanfolyamra a területileg 
illetékes nyelviskolában, a rendszer automatikusan aktiválja 
az első utalványodat. Ha letetted az adott szinthez tartozó 
modulvizsgát, az adott utalványod is lejár. Amennyiben nem 
kérsz halasztást, automatikusan megkezded a következő 
szintet, és ezzel egyidejűleg automatikusan érvényesíted az 
ahhoz kapcsolódó utalványt is. Egy befejezett utalványon 
esetleg megmaradó időt nem lehet átvinni az újabb utalvány-
ra, tehát ha mondjuk az első modult a rendelkezésre álló 
négy hónap helyett két hónap alatt teszed le, akkor az első 
utalványodon fennmaradó két hónap elvész. Fontos tudni azt 
is, hogy szünetet / halasztást csak az egyes utalványok között 
tudsz kérni, azaz közvetlenül azután, hogy letettél egy mo-
dulvizsgát. Ha ezt elmulasztod, akkor automatikusan elkez-
ded felhasználni a következő utalványodat. 
Egy konkrét példa 

Tegyük fel, hogy újonnan érkez-
tél Dániába, és az első hónapok-
ban rengeteg dolgod van: lakást 
kell keresni és berendezni, elkez-
deni az egyetemet, munkát talál-
ni, no meg ott a társas élet is. Egy 
nap jön ugyan valami e-mail-féle 
Language course témában, de 
meg se nyitod, mert kinek van 
ideje az ilyesmire. 
Egy év múlva aztán rájössz, hogy 
nyelvtanulás nélkül nem fogsz 
igazán boldogulni Dániában, és a 
helyzeted is stabilizálódott annyi-
ra, hogy most már van időd dánt 
tanulni. Kapcsolatba lépsz a helyi 
nyelviskolával, és döbbenten 
értesülsz róla, hogy időközben 
észrevétlenül elhasználtad az első 
két utalványodat, és a harmadik 

is javában ketyeg már. Innentől hirtelen bajban vagy, még 
akkor is, ha a továbbiakban te leszel a világ legpéldásabb 
diákja, hiszen már csak legfeljebb négy szintre elegendő 
utalványod maradt, ami pedig kevés egy igazán használható 
nyelvtudás megszerzéséhez. Ráadásul a hosszú, nehezebb 
szintekre szánt utalványokat kell elpocsékolnod az alsó szin-
teken: az első modulra, amit a legtöbben letesznek két-
három hónap alatt, elpazarolod mondjuk a négyes szintre 
szánt nyolc hónapos utalványod nagyobbik részét. (Mivel, 
mint írtam, az egyes utalványon fennmaradó időt nem lehet 
átvinni az új szintre). Kicsit olyan ez, mintha egy Bécsbe 
szóló drága vonatjeggyel utaznál Budapestről Tatabányára. 
A tanulság az, hogy érdemes minél gyorsabban megkezdeni 
a nyelvtanfolyamot, letenni az éppen esedékes modulvizsgát, 
és ha bármilyen okból fel kell függesztened a nyelvtanulást, 
akkor ezt mindenképpen regisztrálni kell a nyelviskolában. 
Érdemes továbbá számon tartani, hogy hány utalványt hasz-
náltál már el, illetve mióta tart egy-egy szünet. Az utalvá-
nyokat a területileg illetékes nyelviskolák tartják számon 
(ami Aalborg Kommuna esetében a Sprogcenter Aalborg), 
tehát minden ezzel kapcsolatos kérdéssel hozzájuk kell for-
dulni. 

 Held og lykke! 
Varga Zsolt 

A facebookról 



 Ünnep Dániában : a FASTELAVN története 
II. Christian uralkodása alatt Dánia nagyhatalomnak számí-
tott (1513-23 ). A kalmari unió összefogta Dániát, Svédor-
szágot és Norvégiát egy országgá, egy király uralkodása 
alatt. A király felesége, Habsburg Erzsébet Németalföldön 
nőtt fel, a király szeretője Dyveke, és a tanácsadója, mor 
Sigbrit is onnan származtak. A király csodálta Németalföld 
fejlettségét és kertészeket, zöldségtermelő telepeseket hívott 
be az országba onnan, akiket a főváros mellett, Amager 
szigetén telepített le és szabadságjogokat adott nekik. Ezek-
nek a telepeseknek a segítségével egy modell értékű európai 
kolóniát akart a király kialakítani. Az amageri viselet nem 
nagyon különbözik a mai Hollandia területén fellelhető vi-
seletektől, a telepeseket már abban az időben hollænderek-
ként emlegették és sokak szerint tőlük származó szokás, a " 
macska kiverése a hordóból " a februári ünnepen, a 
Fastelavn-on, amely a reformációt megelőző időkben a 40 
napos böjtöt vezette be. 
A Fastelavn szó németül "fastelabend", "böjti-estét", azaz a 
böjt előtti estét jelentette. Dél-Európában a hasonló ünnepet 
karneválnak nevezik. Van egy olyan magyarázat is, amely 
szerint lehet, hogy a karnevál szó jelentése a " carne vale"-
ból származik, amely nem mást jelent, mint " Viszlát hús ". 
Az amageri-ek lovas karneváli felvonulására sokszor kíván-
csi volt a királyi Udvar, több leírás is maradt arról, hogy 
részt vettek az ünnepségen. 
A Fastelavn kellékei 
A karneváli " virgács ", a Fastelavnsris tulajdonképpen ösz-
szekötözött ágakból áll, ezt az 1700-as évektől ismerik. A 
komoly oldala az volt, hogy még a reformáció után is kap-
hattak vele a gyerekek verést Nagypénteken olyan céllal, 
hogy emlékezzenek Jézus szenvedéseire. A komolytalan 
oldala pedig az, hogy ha a duzzadó rügyes ágakkal meg-
csapkodtak valakit, akkor a babona szerint termékennyé 
varázsolták. Az 1800-as évektől már fel is díszítették az 
ágakat pl. papírvirágokkal, macska-, vagy gólyafigurákkal. 
Fastelavn idején a fiatalok felvonultak, a felvonulásnak há-
rom jellegzetes alakja volt, aminek beöltöztek a legények: a 
csavargó, a banya és a pojáca. Körbejárták a tanyákat és 
mókáztak, vagy megforgatták a cselédlányokat. 
Különböző játékos versenyeket rendeztek külön a lányok-
nak és a fiúknak. Ezek ellen a játékok ellen többször is ki-
keltek a lelkészek, mert Uram bocsá´ még az is előfordult, 
hogy zsákfutóversenyen, meztelenül zsákba bújt hajadonok 
kipirult arccal versenyeztek a fiúkkal. 
Eredetileg, nagyon régen a macska kiverése a hordóból va-
lódi macskával történt. Ennek az a babonás néphit volt az 
alapja, amely a macskát a Gonosszal azonosította, amelyet 
ki kellett verni, el kellett űzni a városból. Addig ütötték a 
fára felkötözött hordót, amíg az alja kiesett és akkor végre 
szegény macsek, illa berek elinalhatott. Brrrrr! Tiszta sze-
rencse, hogy manapság már édesség van a hordóban és nem 
egy rémült macsek. A jelmezekbe öltözött gyerekek sorba 
állnak és mindenki egyet üthet a hordóra. Akinél " szakad " 
a hordó és kiömlik az édesség, az lesz a cicakirály 
( kattekonge ) és papírból készült aranykorona kerül a fejé-
re. Nincsenek egyértelmű szabályok arra, hogy kiből lesz 
viszont a cicakirálynő. Van, ahol a sorban következőből, és 
van, ahol a cicakirály választja. 
Végül pedig a hasunkról se feledkezzünk meg: a 
Fastelavnhoz hozzátartozik a fánkszerű sütemény a 
fastelavnsboller elfogyasztása is, melynek receptjét itt köz-
löm. 

Dán FARSANGI FÁNK 
(Fastelavnsboller ) 

Tészta 
1 dl tej 

125 g puha vaj 
1 tojás 

4 ek. cukor 
375 g liszt (kb. 6¼ dl) 

Krém: 
1 tojás ( kb.½ dl) 

2 ek.cukor 
2 dl tej 

1½ ek. liszt 
½ vaníliarúd ( magvak) 

Glazúr 
100 g porcukor (ca. 2 dl) 
1 ek. sötét rum -vagy víz 

Tészta: 
Langyosítsuk meg a tejet és futtassuk fel benne az élesztőt, 
majd állítsuk össze a tésztát a hozzávalókból ( csak egy kis 
lisztet hagyjunk meg későbbre ). Egy órán át kelesszük lan-

gyos helyen. 
Krém: 

A hozzávalókat  keverőgéppel alaposan összedolgozzuk egy 
vastag aljú edényben, majd erős tűzön felfőzzük, állandó 

kevergetés közben. Kb. 5 percen át forraljuk.Ezután levesz-
szük a tuzrol és kihűtjük, közben néha megkavarjuk. 

A tésztát egy kilisztezett asztalon jól gyúrjuk át ( szükség 
esetén a maradék lisztet hozzáadjuk) , majd négyszögletesre 
nyújtjuk(kb. 40 x 40 cm). 3 vágással 16 négyszöget alakítunk 
ki (ca. 10 x 10 cm) és mindegyiket megtöltjük 1 ek. krémmel, 
majd "becsomagoljuk", az érintkezési pontokat jól lezárva, 
nehogy kifollyon a krém A csomagocskákból zsemléket for-
málunk és sütőpapírra helyezzük a tepsiben az érintkezési 
pontokkal alul. Hagyjuk állni háromnegyedórán keresztül, 
majd hagyományos sütőben 10 perc alatt 225°-on süssük 
készre. 

Glazúr: 
A porcukrot a rummal, összekeverjük és a fánkokon  

elosztjuk 
 

Pető Tünde 
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 Mit tehetünk, ha  
beszorul a hajó a híd alá?  

A Magas-Tátrából sebes folyással siet a Vág folyó a Kisal-
föld felé. 2000 méter magasságban van forrása s csak a 
bátrabb tutajosok tudják rajta a faúsztatást irányítani. Lent 
a síkságon találkozik a Vág a nyugodtabb Kis-Dunával s 
onnan már Vág-Duna lesz a neve, míg 20 kilométerrel 
lejjebb beömlik az Öreg-Dunába. A két folyó találkozásá-
nál fekszik Gúta nevű nagyközség, ez már a Kisalföld. A 
község bírója híres ember volt. Pihentagyú, ahogy Gútán 
mondták. Ő irányítgatta a községet, ő csinált rendet, ha 
kellett. Gyakran kellett, vagy kellett volna, mert a Vág 
nagyon vad folyó volt. Ha sok hó esett télen a Tátrában, 
akkor a tavaszi olvadáskor a folyó melletti területeket elön-
tötte az árvíz.  
Gúta is szenvedett ilyenkor. Egy megoldás lett volna, az 
alacsony partot kövekkel magasítani, erősíteni. Gúta a 
Csallóköz csücskében fekszik, jó termőföldekkel, de kő ott 
egy sem volt.  
- Követ csak úgy szerzünk, ha hozatunk - mondta Zsiga 
bácsi, a bíró. A közeli Komáromban találtak is egy vállal-
kozót, egy uszályhajó tulajdonosát, aki minden fuvart vál-
lalt, követ is.  
A megbeszélt időben a hajó már távolról jelezte érkezését 
kürtjével. Elérte a faluvéget, majd feljebb, a hidat is el-
hagyta s megérkezett a kirakodóhelyre. Ott az egész falu 
segített az értékes köveket kirakni. Estére készen is voltak. 
Megvolt az elszámolás s a hajó a sötétség beálltával kikö-
tött éjjelre. Másnap reggel aztán visszafordult Komárom 
felé. Azzal senki nem számolt, hogy az üres hajó másfél-
két métert emelkedett. Mintha ez nem lett volna elég baj, 
még a vízállás is magas volt azokban a hetekben. A hajó 
egyszerűen nem fért el a híd alatt. A kapitány átkozta a 
sorsát, a folyót, a hidat, de ez nem segített. A bíró pihent 
agyában mocorogni kezdett valami, de még nem szólt. 
Várta, hogy puhuljon a hajós.  
Dél felé eljöttnek látta az időt.  
- Megígéri-e kapitány úr, hogy fizet egy hordó pálinkát a 
falunak, ha én elintézem, hogy átmegy a hajó a híd alatt? – 
kérdezte. A hajóst új megrendelések várták, nem volt ideje 
a hidat nézni és várni, hogy a folyó leapadjon. Oda lesz a 
kereset fele – gondolta – nem volt más választása.  
- Megígérem! – mondta. Ezt várta a bíró, aki azonnal körbe 
dobolt a községben és kirendelte délutánra az egész falut a 
hídhoz. Ki is jött minden ép lábú. A bíró felküldte őket a 
hajóra, annyit, amennyi belefért. A hajó szépen lesüllyedt 
és átcsúszott a híd alatt. A nép kiszállt, a hajós betartotta 
ígéretét és biztos elhatározta magában, hogy ezentúl két-
szer is meggondolja, mielőtt áthajózik egy híd alatt.  
Ez volt a pihentagyú gútai bíró története.  

Borka László  
 

BÚCSÚ A „KIRÁLYI 
REBELLISTőL” 

 
Henrik herceg, II. Margit királynő életének hű társa családja 
körében 2018. február 13-án este elhunyt. 
A személyét méltató írások kiemelik, hogy igazi világfi volt 
egy kis országban. Eredetleg diplomatának készült az előke-
lő francia családból származó ifjú, de lemondott a felkínált 
nagyköveti állásról Mongóliában, amikor megismerkedett a 
fiatal dán koronahercegnővel. Karrierje mellett katolikus 
vallásáról is le kellett mondania, de valójában mindig meg-
maradt franciának, aki selyemzokniban járt a kötött gyapjú-
harisnyás dánok között és foie gras-ra szavazott a dán máj-
pástétom helyett, ahogyan ezt egyik méltatója megjegyzi. 
Henrik herceg művelt, érzékeny ember volt. Rengeteg nyel-
ven beszélt, köztük mandarinul is, szépen zongorázott és 
szerette a művészeteket: verseket is írt. Amikor összeháza-
sodott a királynővel tulajdonképpen magánemberből " álla-
mi intézménnyé " vált és új szerepét megnehezítette, hogy 
előtte nem volt még példa a dán történelemben, hogy valaki 
dán uralkodó férjeként kerüljön a királyi családba. 
Jobb-rosszabb korszakok váltották egymást , a hercegnek 
sosem sikerült megtanulnia rendesen dánul, és a királynő 
maga is úgy ítélte később, hogy nem látta, hogy mennyire 
segítségre szorult volna új szerepében Henrik. 
Henrik viszont nagyon komolyan vette azt a szerepet, ame-
lyet a királynő mellett ellátott, egész életében hű tanácsadója 
maradt feleségének, de láthatóan küzdött a szerepéből adódó 
nehézségekkel. A Királyi Házban betöltött szerepét saját 
magának kellett megteremtenie és ebben a tekintetben soha 
nem lehetett egyenjogú a feleségével. 
Jó- és kevésbé jó korszakok után a herceg, egy igazi királyi 
rebellis, feladta azt a törekvését, amellyel egyenjogusíttatni 
kívánta magát az uralkodóval és nyugdíjba vonult, de még 
ekkor is a dánokért dolgozott, ahogyan egész életében. Ren-
geteg társadalmi szervezet élén és az ország képviseletében 
is hű maradt ahhoz az ígéretéhez, amelyet akkor tett, amikor 
Dániába érkezett, hogy az országért fog dolgozni.  
A herceg egyik versét szabad fordításban közlöm most. A 
köszöntőt 2010-ben a királynőnek írta, hetvenedik születés-
napjára. A herceg családja körében ugyanis nagyon boldog 
volt. 
Legyen neki könnyű a föld! 
 

ŐRANGYAL 
 
Alkonyatként a végtelen égen 
Kísérő árnya lépteidnek 
Tünemény vagyok, elenyészem, 
A sivatag bealkonyul, 
Sötét árnyam nyugalomra tér, 
Engem többet nem láthatsz soha 
Rejtve,lesben a puha homok alatt, 
őrködöm tétova lépteid nyomán, 
Mit számít nekem, 
A szín már készen áll, 
Csak egyetlen vágyam marad, 
Hogy óvhassam fázó tested, 
Reszketeg árnyammal, sötétlő kékségben 
Farkasokkal keresem nyomod szüntelen, 
Találkánkig az örökkévalóságban. 
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A hajózás mestersége nem múlt el láthatatlanul a dánok 
történelméből a viking időkkel, később is jelentős szerepet 
töltött be az ország életében. A dán tengerészet a világ 53 
nagy kikötőjében tart fenn  saját templomot (Danske 
Sømands- og Udlandskirker ). Koppenhágában a 
Parlementtel szemben álló Holmens Kirke a tengerészet 
hivatalos temploma. Dánia egyik legjelentősebb vállalata is 
egy tengeri szállító, a Maersk (A.P. Møller-Mærsk A/S), 
melynek fő tevékenysége a konténerhajóztatás, ebben a vilá-
gon a legnagyobb. A dán konzorcium 130 országban van 
jelen az üzleti életben, száz országban tart fenn irodát. A cég 
központja Koppenhágában van, a  kikötői épületet, melynek 
ablakai  jellegzetes kékes fényt  tükröznek, minden koppen-
hágai jól ismeri. 2015-ben több,  mint 88 ezren dolgoztak a 
vállalatnál, melynek  2012-ben elhunyt igazgatója  nagyon 
ismert figura volt Dániában úgy is, mint közéleti személyi-
ség. " Illik tudni "néhány dolgot róla, mert rengeteg millio-
mos szaladgál a világban, akikről fogalmunk sincs, hogy 
kicsodák, de ő szerette a nyilvánosságot és a nyilvánosságot 
is érdekelte az ő véleménye. 1913-ban született és annak az 
Arnold Peter Møller-nek volt a fia, aki megalapozta a céget, 
amelynek gyarapításában aztán maga is aktívan részt vett. 
Munkabírása fantasztikus volt: még akkor is megmászta a 
lépcsőket a hatodik emeleten lévő  irodájáig és dolgozott, 
amikor már visszavonult a cég Igazgatótanácsának elnöksé-
gétől. Ismert volt arról, hogy nem rejtette soha véka alá a 
véleményét, és általában el is érte amit akart. 1998-ban úgy-

mond megfenyegette a kormányt, hogy szedi a sátorfát és 
elviszi a boltot más országba a kormány tervezett intézkedé-
sei (Pinsepakke )miatt. Erre végülis nem került sor. Többször 
tett közadományt: a legismertebb a 2004-ben átadott Opera, 
de neki köszönhető egy helikopter-leszálló a Rigshospital-on 
és a Gefion szökőkút restaurálása is. A királynő személyes jó 
barátja volt, az Elefántrend lovagja és számos nagyon magas 
külföldi kitüntetés birtokosa. Korunk modern, újmódi herce-
ge volt, mert ha világszerte majd 90 ezren dolgoznak az em-
bernek, akkor valódi herceg, ha feudális címmel nem is ren-
delkezik. Fejedelmi temetést kapott 2012-ben, amit a dán TV 
is közvetített. 
Ha teszünk egy nagy sétát a koppenhágai kikötőben, akkor a 
hajózás múltját képviselő múzeumhajókat megtekintve fo-
galmat alkothatunk arról, hogy mennyire fontos szerepet 
töltött be a hajózás a dánok életében. A kikötőben a múze-
umhajók mellett belebotolhatunk egyik-másik ideiglenesen 
ott állomásozó tengerészképző hajóba is, pl. a Georg Stage-
be, amely iskolahajóként szolgál. Ez a hajó nevét egy XIX. 
századi hajóépítő-vállalkozó fiatalon elhunyt fiáról kapta. 
Szülei az ő emlékére hoztak létre egy alapítványt, amely 
1882 óta majdnem minden évben 63 tengerészt képez, köz-
tük lányokat is. A fiú, Georg Stage alakja a hajó míves, ara-
nyozott oromfigurája képében köszön ránk. A mostani hajó-
nak volt már egy elődje is, a régi Georg Stage, ezt a hajót 
eladták külföldre és most Joseph Conrad néven szeli a habo-
kat. Az új háromárbocos, fémtestű hajót 1934-ben építették, 
51 m hosszú, 20 vitorlája van és a legmagasabb árboca 31 
méter magas. A régi és az új Georg Stage- hajó legutóbb 
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frederikshavni kikötőjében van. A koppenhágai kikötőben 
ellenben  mindig meglátogathatunk néhány kiszolgált hadiha-
jót, pl. Dánia utolsó tengeralattjáróját is,( SÆLEN ) mely elő-
ször Norvégiában, majd Dániában teljesített szolgálatot és 
2003-ban részt vett a második Öböl háborúban. 
A 8 torpedós tengeralattjáró  hangészlelő berendezéseinek 
nagy jelentőségük volt a hidegháború idején. A SÆLEN a 
tenger mélyéről észlelte a gyanús hajókat és rejtve követte 
őket. Egy látogatásom alkalmával a régi legénység egyik tagja 
azt válaszolta, arra a kérdésemre, hogy kilőttek-e valaha vala-
mit, hogy  torpedót ugyan lőttek már ki a szolgálatban, de 
tudomásuk szerint nem találtak el semmit, vagyis a dicsőség-
táblára nemigen kerülhetnének fel. 
A hajó pontosan úgy néz ki múzeumhajóként, ahogyan az 
utolsó útja után befutott a kikötőbe, semmit sem változtattak 
rajta. A Kultúra Éjszakáján, amelyet minden évben megren-
deznek Koppenhágában, a régi legénység tagjai szívesen mu-
tatják be az érdeklődőknek. 
Szinte el sem tudtuk képzelni, hogy a 24 tagú legénység ho-
gyan tudott közlekedni a szűk folyosókon annak idején anél-
kül, hogy ne ütközzenek lépten-nyomon egymásba és a fejü-
ket se verjék be valami csőbe, vagy vezetékbe. Azt mondják, 
hogy csak az első hat hónap nehéz, aztán az ember már álmá-
ban is végig tud menni a tengeralattjárón úgy, hogy ne legyen 
kék-zöld a végére. A konyhában az edények elé akadályt tet-
tek, nehogy lezuhanjanak süllyedésnél és a vízforraló kannát 
is rögzítették. 
Nem messze a tengeralattjárótól áll egy torpedóhajó, 
(Sehested)  és a régi Mesterdaru épülete, amely csak különle-
ges alkalmakkor van nyitva, pl. a  Kultúra Éjszakáján. 
 Ennek a darunak a segítségével emelték a helyére annak ide-
jén, a hajók árbocait. Egy Philip de Lange  nevű építész ter-
vezte az épületet 1745-ben, aki az építkezésre pénzt adó zsu-
gori királlyal szemben egy sokkal magasabb épületet szeretett 

1995-ben találkozott egymással a tengereken. 
Dánia leghíresebb hajóstragédiája  a múlt század húszas 
éveiben  kora  legnagyobb vitorlás hajójának, a 
København nevű iskolahajónak az elvesztése volt. A tragé-
diát mindenki ismeri Dániában, de részleteire máig sem 
derült fény. A København 60 emberrel a fedélzetén útban 
volt Buenos Aires és az ausztráliai Adelaide között, ami-
kor nyomtalanul eltűnt. A legénység hatvan tagja közül 45 
tengerész-tanuló volt. Ez volt a hajó tízedik útja és ez lett 
egyben a végső is. 
Az utolsó híradás 1928 december 22-én érkezett a hajóról, 
e szerint " minden rendben " volt a fedélzeten. Mint emlí-
tettem, ez a vitorlás volt a legnagyobb saját korában: öt 
árbocos, a főárbóca 57 m, a hajótest 131.9 m hosszú volt, 
és volt egy kisegítő B&W 508 HK dieselmotorja is. 44 
vitorla segítségével siklott a habokon, 11-12 csomó sebes-
séggel. 
Az iskolahajót tapasztalt tengerészek irányították, szinte 
hihetetlen, hogy nyomtalanul eltűnhetett a semmibe, ma-
gával vitte a fiatal tengerészeket, akiket családjuk soha 
többé nem látott viszont. 
A hajó eltűnését döbbenet kísérte, a szülők fájdalma határ-
talan volt, de hiába keresték a hajót 1929 februárjától szep-
temberig, a legkisebb nyomra sem bukkantak. Egyesek 
szerint jéghegyre futhatott, vagy teljes vitorlázatlan lephet-
te meg egy vihar. 
A København tragédiája után sokáig vita tárgyát képezte, 
hogy egyáltalán szükség van-e olyan aktívan hajózó oktató 
hajókra a tengerészetnél, mint a København volt. Végül 
építettek egy  új tengerészképző hajót,   A háromárbocos 
Danmark 1932-ben, amely máig is az ország másik tenge-
részképző hajója a Georg Stage mellett. 
Eredetileg 120 személyesre tervezték, de jelenleg 80 tanu-
lónak és egy 15 fős legénységnek van helye a hajón. Min-
denkinek saját kabinja van. A hajó építésének idején az 
volt a szokás, hogy két évet kellett hajózni ahhoz, hogy 
valaki tapasztalt matróznak számíthasson és innen vezetett 
az út továbbtanuláshoz a navigációs iskolába. 
A vízrebocsátás óta már modernizálták az új Danmark-ot, 
még mosógépek is vannak rajta, de azért vannak bizonyos 
dolgok, amik továbbra is a régi módi szerint folynak: a 
munkaeszközöket sós vízben mossák a fedélzeten és ugya-
núgy meg kell tanulni csomót kötni is, mint régen. A tanu-
lókat gépészetre, tengerészeti angolra, a tengerészeti és 
munkahelyi biztonságra, egészségtanra és hajózási techni-
kára oktatják. Ezen felül a munkafolyamatokban is részt 
vesznek a hajón. A Danmark állandó kikötője a flotta 
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Veszélyes kötéltánc-
ba kezdett Svédor-

szág, a neve 
„készpénzmentes" 

társadalom 
 
Szép-szép a készpénzmentes társadalom, csak épp azt 
nem nézték, milyen hatással lesz ez a gazdaságra. Egyre 
több helyen látni a „készpénzmentes” táblát a svéd étter-
mekben és boltokban, az északi társadalom ugyanis egyre 
inkább átáll a kártyás- és mobilfizetési technológiára – 
nem is csoda, hisz ma Svédország a világ talán egyetlen 
szinte teljesen „cashless” országa. 
A sweden.se például külön felhívja a látogatók figyelmét 
ezekre a fizetési módokra, így a turisták révén is egyre 
kevesebb készpénz van forgalomban. A Bloomberg cikke 
szerint azonban van ezzel egy probléma: túl gyorsan zaj-
lik a folyamat. 
A svéd jegybank hamarosan felülvizsgálja a helyzetet és 
legkorábban nyáron adhat ki jelentést, az azonban már 
biztos, hogy túl gyorsan apad a svéd készpénzállomány. 
Tavaly 1990 óta a legalacsonyabb szintre esett a forga-
lomban lévő pénz állománya, ami 40 százalékkal maradt 
el a 2007-es csúcstól. Az Insight Intelligence felmérése 
szerint januárban a svédek negyede nyilatkozott úgy, 
hogy az elmúlt egy héten készpénzt használt – ez kéthar-
mada a négy évvel ezelőtti állapotnak. A lakosság 36 
százaléka gyakorlatilag soha (évente maximum 1-2-szer) 
nyúl a zsebébe apróért. 
A készpénz ilyen mértékű eltűnése azonban nehezen 
fenntarthatóvá teszi az infrastruktúrát, ráadásul kizárja a 
társadalom bizonyos rétegeit a fizetésből, például az idő-
sebb generációt. A svéd jegybank így azt tervezi, hogy 
bevezeti az e-koronát, ennek részleteiről azonban még 
nem hajlandóak többet elárulni, a teljes tervezet legko-
rábban jövőre készülhet el. Az biztos azonban, hogy az e-
korona nem leváltani, hanem kiegészíteni fogja a mostani 
fizetési rendszert – de legalábbis a készpénzt. (Privát 
Bankár) 
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17970800
53656866/?type=3&theater 

volna, de mivel nem kapott rá pénzt, csalódottságában azt talál-
ta ki hogy úgy " magasítja " meg az épületet, hogy minden 
emeletre kisebb ablakot tervezett, hogy magasabbnak nézzen 
ki, mint amilyen valójában. Az épület fából készült, külső ré-
szének kőborítása csak díszítésként szolgál. 122 lépcső vezet 
fel a tetejére. 
A múzeumflotta dísze a fantasztikus Peder Skram, amely a dán 
hadiflotta zászlóshajója volt a hidegháború alatt.  Egy ilyen 
hétemeletes hadihajó komoly károkat tud okozni, 250 kisebb-
nagyobb helyiség található benne és 127 mm-es dupla ágyúval 
rendelkezik. Egyszer véletlen kilőtt egy Harpoon-rakétát 1982-
ben a Kattegat déli részen. Az 500 kg-os rakéta 34 km-t repült, 
majd  Észak-nyugat Sjællandon, Lumlås környékén, a hétvégi 
házaknál robbant fel, letarolva a fákat és romba döntve négy 
nyaralót  és további károkat okozva 130 másik nyaralóban. 
Annak ellenére, hogy  a szerencsétlen eset emberéletet is köve-
telhetett volna, számos vicces kommentet eredményezett , még 
a Parlamentben is,  pl.  " Nem tetszik az a módszer, amellyel a 
Honvédelem szanálja a nyaralóövezeteket "-jelentette ki egy 
képviselő ", nagy derültséget keltve. A pletyka szerint, amely 
azóta is tartja magát,  a kapitány anyósának nyaralója is ezen a 
területen áll és az incidens korántsem tekinthető balesetnek, de  
hála Istennek, személyi sérülés nem történt. A rakétabalesetet " 
Hoppá rakéta " - ügy (Hovsa missil ) néven ismeretes. Az ál-
lam beperelte a gyártásért felelős amerikai cégeket, amelyek 
kárpótlást fizettek a romba döntött nyaralókért és a tönkretett 
villanyvezetékekért, bár nagy valószínűséggel emberi mulasz-
tás eredményeképpen tartolta le a Peder Skram a békés dán 
vidéket. 
Ma azonban, az impozáns csatahajó  békésen álldogál a kop-
penhágai kikötőben, a többek között a magyar látogatók meg-
elégedésére, akik érdeklődéssel vetik magukat a tengerhajózás 
számunkra ma már szinte teljesen ismeretlen világába. 
 

P.T. 
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“Becsületkultúra” és a velejáró erőszak Svédországban 
(A tájékoztatásunkban egyre eseménykövetőbb és szókimondóbb HUNSOR-ból)  

Baseball ütővel verte meg a 14 éves húgát, mert nem viselt fátylat. A fátyol (amit arabul „hidzsádnak” hívnak) a Korán sze-
rint nem az elnyomás jele, hanem védi az asszonyokat a parázna tekintetektől, amikor a házból kilépnek.Szó szerint: “Így 
érhető el leginkább az, hogy elismertessenek és ne zaklattassanak”. Svédországban egy 19 éves férfi baseball ütővel verte 
meg a 14 éves húgát, mert az nem volt hajlandó viselni az iszlám fátylat. Közben azt kiabálta: "viselj fátylat!" Az ügy a múlt 
héten a Blekinge kerületi bíróság elé került. A meghallgatáson a lány bátyja azt mondta, hogy dühös lett a húgára, amikor 
látta, hogy visszatért a bevásárlásból és észrevette, hogy nem volt rajta fátyol. Amikor pedig megkérdezte tőle, hogy miért 
nem viseli, a húga nem válaszolt neki. Ettől annyira bedühödött, hogy a szobájában lévő baseball ütővel több ütést mért a 
fejére, a lábára és a karjára. Mindezt látta a lány idősebb nővére, aki bezárta a húgát egy szobába és kihívta a rendőrséget. 
Ez a típusú “becsületkultúra” elterjedt a muszlim vallású bevándorlók közt és a hivatalos adatok szerint 240 ezer fiatalkorút 
is érinthet, megakadályozva azt, hogy nyugatra érkezve változtassanak életmódjukon. 



Az emberiség történetében fontos tényező, hogyan terjednek 
a nyelvek és a kultúrák.  A Háborúk, járványok, technikák 
szerzője, a földrajz és élettan professzora Diamond Jared. 
Guns, germs and steel. Norton, New York) döntő szerepet 
tulajdonít a déloroszországi szteppékről származó őslovakból 
kitenyésztett lovaknak. Ezek voltak a kontinens ‘tankjai’ 
egészen addig, míg az autók és a motorizált hadviselés le 
nem váltotta a lovakkal vívott harcmodort. Lovakat még a 
második világháborúban is használt úgy a lengyel, mind a 
magyar hadsereg. A lovas nomádok nagy előnyben voltak a 
lóháton, és ezt ki is használták kevésbé mozgékony 
ellenfeleikkel szemben.  
De nem csak a harcban mutatkozott a ló nagy előnynek, az 
említett mű szerint a lovak hozzájárultak egy másik forrada-
lomhoz is: az eredeti, a protoindoeurópai nyelv széles elter-
jedéséhez. Feltételezhetően az ugor törzsek, mint nomádok 
kerültek kapcsolatba iráni törzsekkel. Ez lehet a magyarázata 
annak, hogy a magyar nyelvben a ló, a nyereg, a fék, az 
ostor, a szekér szavak eredete iráni eredetű. (Korechny É. 
Iranische Lehnwörter in de obugrischen Sprachen. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1972). Érdekes az indoeurópai 
„juh” szó is, mert a magyarban az angol „ewe”-val (nőstény 
bárány, anyajuh) teljesen megegyező vagy hasonló szót 
megtaláljuk több indoeurópai nyelvben, -litván (avis), latin 
(ovis), spanyol (oveja), görög (ois), óír (óisc), orosz (ovca), 
ónémet (awiz)- az eredeti szó 6000 évvel ezelőtt talán „owis” 
lehetett. (Watkins C. The American heritage dictionary, 
Houghton, Mifflin, Harcourt, 2000). 
Az ősi, úgynevezett proto-indoiráni nyelvből származhat az  
arany, és két számnév a hét, és a száz. E szavakat a proto-
finnugor nyelvek 2000-2500 éve kölcsönözhették, mikor a 
finnugor népek a Volga és az Ob folyó között laktak. Az 
ökör szót ugyan a törökből (öküz) vette át a magyar nyelv, de 
ez is lehet egy proto-indoeurópai szó (angol: ox, norvég: 
okse).  
Őseink, a szavak tanúsága szerint mind juhokkal, mind lo-
vakkal fel voltak szerelve. A magyarság a honfoglalás előtt 
(V.-X. sz.) az ótörök korszakban került először kapcsolatba 
török nyelvű népekkel. A vándorlások korában ez az érintke-

zés olyan tartós és intenzív volt, hogy annak egyik szakaszát 
talán inkább együttélésnek is nevezhetjük. Ebből a korból 
ered az alma, ács, árpa, balta, barom, bársony, betű, bika, 
bilincs, bors, borsó, boszorkány, búza, dél, dara, dió, disznó, 
dől, eke, érdem, ész, gyarló, gyász, gyeplő, gyertya, gyü-
mölcs, ír, kapu, kecske, kép, koporsó, kos, ok, ökör, őröl, 
sarló, szór, szőlő, szűcs, tanú, stb. Tulajdonnevek és méltó-
ságnevek: Aba, Küküllő, Géza, kende, gyula, Üllő, Sarolt, 
Taksony, Tarján, Tárkány, Tass, Jenő, Zoltán. (A világ nyel-
vei, főszerkesztő Fodor István, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2000). A budapesti villamosokon lehetett látni egy kifüg-
gesztett plakátot, mely bűnesetek jelentésére szólította fel az 
utazóközönséget. A jelentőt „telefontanúnak” nevezte a pla-
kát,- gondoltam a pesti villamos az a hely ahol a görög és a 
török eredetű szavak jól megférnek egymással.  
Nyilván a török és a magyar nép között meglehetősen intim 
kapcsolat alakult ki, hiszen több testrészünkre török eredetű 
szót használunk. Kar: kol, térd: diz, köldök: kindik. A ma-
gyarok talán a törököktől tanulták az ölni : öldürmek szót.   
 Az időjárás, a természet szavai: szél: yel, nyár: yaz, ég: gök, 
tenger: dengiz. A gyermek törökül çocuk. A két nép közötti 
találkozó több száz évig tartott, nem csak vajmi felületes 
találkozóról van szó. Isztambulban ma is van egy út, a Ma-
gyar testvérek útja (Macar Kardeşler Cd., Fatih/İsztambul), 
míg a mai Múzeum körút egy ideig Mehmet szultán útja 
nevet viselte.  
A sztyeppén a magyarok még sok más néppel találkoztak. 
Szittyákkal, alánokkal, kazárokkal, besenyőkkel, 
varjagokkal. E népekből, csak a magyar maradt meg.  
A IX. század végén a magyar törzsek, miután hosszú ideig 
dominálták a sztyeppét, külső nyomásra nyugat felé vándo-
roltak. Több mind 1000 év után Magyarország az egyike 
annak a kevés országnak Európában, sőt a világon, ahol nem
-indoeurópai nyelv a hivatalos nyelv.  

Countries where Indo-European languages are either de 
facto national or official languages 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indo-European-
speaking_world.png#/media/File:Indo-European-

speaking_world.png 
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Lovak, szavak, országok 



De térjünk csak vissza a IX. századhoz, és ismét Ukrajná-
hoz. Ebben az időben a magyarok kontrollálták Ukrajna 
egész délkeleti részét. Ez magában foglalta az alsó Dnyeper, 
a Bug és a Dnyeszter medencéit. Ezideig a magyar hadveze-
tés irányítása alatt állt a kievi Aszkold és Gyír, mint vazal-
lusok.  
Aszkold és Gyír két viking, rusz származású fejedelem volt, 
kik meghódították Kievet. A skandináv eredetű ruszok, 
varégok hódítóként, zsoldos harcosként, kereskedőként is 
bejárták a korabeli Kelet-Európa útjait, és szinte állandóan 
harcban álltak valakivel. Később Bizáncban ruszokból ala-
pították meg a híres varég testőrgárdát. (Sudár B. Magyarok 
a honfoglalás korában. Helikon 2015). 879-ben a skandináv 
eredetű Oleg (Helge) elfoglalta Kievet, és miután Aszkold 
és Gyír hatalma megszűnt – valószínűleg megölték őket – 
megromlottak a viszonyok a magyarok és Kiev között.  
Feltételezhetően a magyarok vissza akarták szerezni Kiev 
feletti hatalmukat, míg Kiev új ura a Fekete-tenger felé sze-
rette volna kiterjeszteni hatalmát. Más választása nem volt, 
mint hogy vagy megegyezzen a magyarokkal, vagy pedig 
más módon takarítsa el őket az útjából. Az Oleg és a ma-
gyarok közötti konfliktus időpontja i.sz után 890-ben volt, 
de biztosan nem később mint 893-ban, mert a rákövetkező 
évben a magyarok már a volgai bolgárokkal álltak harcban. 
A Régi idők krónikája szerint Oleg és a magyarok közti 
háború sorsdöntő volt. 897-ben a bolgárok délről és a bese-
nyők keletről megtámadták a magyarokat, kiknek csak egy 
kiútjuk maradt: nyugat felé. Egy részük közvetlen Pannónia 

felé indult, másrészük még egy újabb sikertelen kisérletet tett 
Kiev meghódítására, majd Erdély felé vette útját. „A régi 
idők krónikája” szerint ezeket fekete ugoroknak nevezték. A 
két magyar csoport később egyesült és meghódította a 
Kárpát medencét. Ez a tény, a honfoglalás sorsdöntő, egye-
sek szerint végzetes volt a szlávok történetében, mert éket 
vert a szlávok három csoportja, a keleti, a nyugati, és a déli 
szlávok közé. A magyarok behatolásának tulajdonítható a 
Morva Királyság megsemmisülése (Vernadskij GV. Kievan 
Russia, New Haven University Press, 1948).  
Érdekes, hogy a mai Magyarország (is) vitában áll Ukrajná-
val. (www.karpatinfo.net) A javasolt új nyelvtörvény a ki-
sebbségek nyelvi oktatását korlátozná az óvodai és általános 
iskolai szinten, a középiskolai és felsőoktatás nyelvévé pedig 
kizárólag az ukránt teszi. Lehet remélni, hogy jó megoldást 
találnak, mely a kisebbségek javára dönti el ezt a fontos kér-
dést.  
Kristiansand, 2018. 2.15.  

Dr. Csángó Péter                   
 

 
Magyar testvérek útja: 
 https://www.google.no/maps/place/Macar+Karde%C5%
9Fler+Cd.,+Fatih%2F%C4%B0stanbul,+Tyrkia/
@41.0156417,28.9504752,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x14caba20af947fbf:0x8ae6ba7a85f38d6b!8m2!
3d41.015258!4d28.953413?hl=no 
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Ághegy Könyvek 
  

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

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



tudnak figyelni a különböző képességű diákokra. 
 
A háromgyermekes István Helsinkiben él, és egyik gyermeke 
diszlexiás. Ők személyesen is megtapasztalták, milyen nagy 
hangsúlyt fektetnek a tanárok a felzárkóztatásra. „Azokkal a 
gyerekekkel, akiknek valamilyen tanulási problémájuk van, 
külön foglalkoznak a pedagógusok, ők több időt kapnak a dol-
gozatokra, és kezdetben a többiekétől eltérő, speciális feladat-
sor kell megoldaniuk. A tanárok különösen figyelnek arra is, 
hogy  a  diákok  ezért  ne  közösítsék  ki  az  adott  tanulót;  egy 
rossz megjegyzést  elbeszélgetés követ.” 
 
Önállóságra nevelés 
 
István szerint a finn oktatás másik erőssége az önálló gondol-
kodásra való nevelés. „Felső tagozatban például egy történe-
lem dolgozatnál lehet használni a tankönyvet is. Vagyis a diá-
koktól nem szóról szóra ismétlést várnak el, hanem ennél töb-
bet, sokszor az adott történelmi esemény értékelését is. A fiam 
szerint, ha nem tanul, akkor könyvvel együtt sem tud jó dolgo-
zatot írni. Puskázás mint fogalom nem is létezik, és értelme 
sem lenne.” 
Kállai Veronika óvónőként végzett itthon, jelenleg a 
jyväskyläi egyetem mesterképzésén zeneterápiát tanul, az 
egyetem mellett pedig egy általános iskolában zeneterápiás 
foglalkozást tart alsósoknak. 
 
„Ahogy én azt külső szemlélőként látom, a gyerekek itt sokkal 
hamarabb önállósodnak, sokan egyedül járnak haza, a szülők 
nem hozzák-viszik őket különórákra, hanem a gyerekeknek 
kell emlékezniük a napirendjükre, esetleg csak telefonon em-
lékeztetik őket arra, mikor hová kell menniük.” Ehhez persze 
az is kell, hogy Finnországban sokkal jobb a közbiztonság és a 
vezetési morál is, mint idehaza. 
 
Az önállóságot az egyetemen is elvárják a hallgatóktól. A finn 
felsőoktatásban klasszikus vizsgaidőszak nincs, az osztályza-
tokat többnyire beadandókra vagy többórás, internetes rend-
szeren keresztül kitölthető vizsgákra adják, amelyek szintén 
javarészt kifejtendő kérdésekből állnak. „A nagy önállóságot 
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Mitől jók  

a finn iskolák?   
 Finnországi magyar szülők véleményeiből 

 
Fenn, északon tudnak valamit az életről. Míg a svédek és 
a dánok életstílusát milliók szeretnék utánozni, a finnek az 
iskoláikkal ejtik ámulatba a világot. Sokan próbálják meg-
fejteni a finn iskolák sikerének titkát, a világ minden tájá-
ról szakemberek zarándokolnak hozzájuk, hogy kiderít-
sék, mit tudnak ők, amit más nem. Mi kint élő magyarokat 
kértünk arra, meséljenek a saját tapasztalataikról. 
 
Vilisics Ferenc biológusként érkezett Finnországba, majd 
gondolt egy nagyot, kézműves kolbászok készítésébe fo-
gott, és ma már Feri’s Sausages néven, saját üzlete is van 
Helsinkiben. Kislánya nyolcéves, második osztályba jár, 
és imádja az iskolát. 
 
„Sokat gondolkoztam már azon, mi lehet a finnek sikeré-
nek kulcsa – mondja Feri. – Az biztos, hogy nincs akkora 
nyomás a gyerekeken, meghagyják a gyermekkorukat, 
nincs stressz, az iskolák nem versenyistállók, és nagyfokú 
az egyenlőség. A tanárok felkészültségének, az iskolák 
felszereltségének ugyanolyan jónak kell lennie Helsinki 
belvárosában, mint egy északi faluban.” 
 
Figyelembe veszik az egyéni adottságokat 
Silvia Lindstedt egy élelmiszergyártó cég termékmene-
dzsereként dolgozik, finn férjével és két fiával egy farmon 
él a délnyugat-finnországi Perniöben. „Itt az alsó tagozat-
ban (ami az 1-6. osztályt jelenti) kb. 250 gyerek van. Min-
denki ismer mindenkit, nagyon barátságos a hangulat. 
Minden gyereknek, aki öt kilométernél távolabb lakik az 
iskolától, jár az ingyenes iskolataxi szolgáltatás, órarend 
szerint hozza-
viszi a gyereke-
ket.” 
 
Szilvi szerint a 
finn iskolák 
egyik erőssége, 
hogy figyelembe 
veszik a gyere-
kek egyéni adott-
ságait. Ezt a sta-
tisztikák is meg-
erősítik, a finn 
iskolákban a leg-
kisebb a különb-
ség a legjobb és a 
legrosszabb tanu-
lók teljesítménye 
között. Szilviék 
iskolájában egy 
20 fős osztályban 
a pedagógusnak 
mindig van egy 
segítője, így ket-
ten jobban oda 
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azért meg kellett szokni – mondja Veronika. – Sokan egész 
más oktatási rendszerből jöttünk, és furcsa volt az, hogy példá-
ul egy esszé megírásánál mennyire ránk van bízva, milyen té-
mában és mit írunk. Eleinte elveszettnek érzi magát, aki nem 
ehhez a szabadsághoz és önállósághoz szokott, de bele lehet 
jönni.” 
 
Sibelius és a szépírás 
 
„A finnek nem arra helyezik a hangsúlyt, hogy a híres író mi-
kor született, és mire gondolt a költő. A gyerekek azt tanulják 
meg, hogyan lehet egy problémát megoldani, közösen – mond-
ja Vilisics Ferenc. – Hogyan dolgozzon együtt a különböző 
helyekről, különböző kulturális háttérrel érkezett gyerek. Ho-
gyan dolgozzon együtt az, aki alig beszél finnül, aki svédül 
beszél, és aki tegnapelőtt jött Szomáliából. Azt gondolom, 
hogy ez sokkal hasznosabb.” 
 
De azért a finn iskolások sem nőnek fel úgy, hogy ne tanulná-
nak irodalmat vagy ne hallanának komolyzenét. „Nemrégiben 
bekapcsoltam otthon a világhírű finn zeneszerző, Sibelius egyik 
zeneművét – meséli Feri –, és a lányom felkiáltott: »Már me-
gint Sibeliustól kell hallgatnom a Finnlandiát?« Kiderült, hogy 
az iskolában gyakran szokták hallgatni. Én nyolcéves korom-
ban még nem nagyon ismertem komolyzenei műveket.” 
 
Finnországban emellett vannak ún. zászlós napok, amikor min-
den középületre, de társasházakra is felvonják a finn zászlót. A 
nemzeti ünnepek mellett ilyen nap a legnagyobb finn tudósok, 
írók, zeneszerzők születésnapja is, amikor az iskolákban is 
megemlékeznek az adott személyről. Feri számára egy dolog 
volt nagyon furcsa, mikor kislánya iskolás lett, hogy a folyó-
írást nem igazán tanítják meg a gyerekekkel. „A helyesírásra 
igen, de a szépírásra nem fektetnek nagy hangsúlyt. A gyerekek 
hol nyomtatott, hol írott betűket írnak, de nem kötik össze azo-
kat. Ez magyar szemmel elég szörnyű. Sok finn szülő azért 
megtanítja a gyerekét otthon folyóírással írni. Mi is megtanítot-
tuk a lányunkat.” 
 
 
A cél, hogy meg tudjon szólalni 
 
A finn iskolákban a tantárgyak meglehetősen plasztikusak, az 
órarend nincs kőbe vésve, ha egy projekt úgy kívánja meg, 
simán átvariálják az órákat. Az osztálytermek inkább egy klub-
helyiséghez hasonlítanak, mint hagyományos tanteremhez. A 
gyerekek sokat dolgoznak csoportokban, rendszeresen vannak 
művészeti és természettudományos projektek, és ezek része-
ként gyakran kell előadásokat is készíteniük. Házi feladat van, 
de – ahogy ezt mindegyik megszólalónk mondta – a gyerekek 
nincsenek túlterhelve. Szóbeli feleltetés nem jellemző, inkább 
témazáró dolgozatok vannak, és hatodik osztályig év végén is 
csak szöveges értékelés van. „Az írás, olvasás, matematika 
mellett a viselkedést is értékelik, például azt, hogyan tud csa-
patban együttműködni, segít-e a társainak vagy hogyan reagál 
stresszhelyzetben” – meséli Szilvia. 
 
A matematika és az anyanyelv mellett 2. osztálytól bejönnek az 
idegen nyelvek, ekkor kell a szülőknek eldönteni, milyen nyel-
vet akarnak gyerekükkel taníttatni „Mi franciát és svédet vá-
lasztottunk – mondja Feri –, a lányunk angolul úgyis megtanul, 
mert azt otthon és a baráti társaságban is sokat hallja.” 
 
István szerint a nyelvtani szabályok sulykolása helyett a finn 
nyelvoktatás egy használható nyelvtudásra ösztönöz.  

A képzés beszédközpontú, és az a cél, 
hogy a gyermek meg tudjon szólalni. 
„A fiam tizennégy évesen Skype-on társalog holland és 
osztrák ismerősökkel, és egyáltalán nem zavarja, hogyha 
nem beszél választékosan, nincs benne az a 
»perfekcionizmus«, amit otthon az iskolában belénk ne-
veltek.” 
 
Nincs hideg, csak rosszul öltözött ember 
 
A finn gyerekek sokat vannak kint a szabad levegőn, a 
természetben. Ahogy a finnek mondják, nincs hideg, csak 
rosszul felöltözött ember. „Már az oviban is sok időt töl-
tenek kint, ha esik, ha fúj, és a gyerekeknek a 15 perces 
iskolai szünetekben is ki kell menniük az udvarra. Kivé-
ve, ha már -10 foknál hidegebb van, akkor bent marad-
hatnak” – mondja Szilvi. 
 
A természetbe is sokat járnak ki, és a környezettudatos-
ság alapjaival már az óvodától kezdve ismerkednek. „A 
városi gyerekek is úgy nőnek fel, hogy vannak erdők a 
közelükben, hetente akár többször is kimennek – meséli 
Feri. – Már egészen kicsi korban megtanulják a szelektív 
hulladékgyűjtés alapjait, tanulnak a csillagokról, az időjá-
rásról, a finn természetről. Én azt látom, hogy a finn em-
ber sokkal többet tud a saját országának természetéről, 
mint a magyar. Biológusként és biológiatanárként volt 
erre valamennyi rálátásom, és azt kell mondanom, hogy 
egy finn ember tudja, milyen fák vannak körülötte, hogy 
az ott egy nyírfa, egy lucfenyő vagy egy juhar. Egy átlag 
magyar emberről ezt sajnos nem mondhatjuk el.” 
 
Tanár, diák, két jó barát 
 
A tanárok magasan képzettek, jól keresnek, az orvosok 
mellett a társadalom legmegbecsültebb tagjai. A tanár-
képzésre csak a legjobbak kerülhetnek be, általában csak 
a jelentkezők 10 százalékát veszik fel. A tanárok és a 
diákok között közvetlen a viszony, még az igazgatót is a 
keresztnevén szólítják. Veronika tapasztalatai szerint, a 
felsőoktatásban is igaz ez. „A professzorok sokszor la-
zábbak, a tanár-diák viszony is egészen baráti, nincs ak-
kora hierarchikus különbség, mint otthon. Ennek ellenére 
mégsem lépnek át alapvető határokat, megvan a kölcsö-
nös tisztelet.” 
 
A gyerekek a demokráciával is már az iskolában megis-
merkednek, de nem csak mint egy hangzatos kifejezéssel, 
hanem az maga a kézzel fogható valóság. „Előfordulnak 
itt is konfliktusok, hogy egy-egy diákot kiközösítenek. 
Ilyenkor a hivatalos bejelentés után közös munkacsoport 
áll fel, az igazgató, a szenvedő fél, a másik fél, illetve a 
diákok és a pedagógusok részéről delegált kiva kaveri 
(klassz cimbora) részvételével, és együtt beszélik át a 
helyzetet – meséli István. – Vagyis nem az van, hogy a 
vétkest az igazgató vagy pedagógus megdorgálja az iro-
dában, hanem előremutatóan, a konfliktust átbeszélve, 
annak okairól tárgyalva kezelik az eseteket.”(Nlcafe) 
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17669856
76666304/?type=3&theater 
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    Torma Zsófia 1832-ben született Csicsókeresztúron 
(Erdély) nagybirtokos szülők gyermekeként. Családi ha-
gyomány volt a régészethez illetve az ásatásokhoz való 
elszántság. Zsófia, Erdély ősmúltjának a kutatását válasz-
totta abban az időben, mikor még  fenntartással szemlél-
ték azt, ha egy nő tudományos munkát folytatott. Zsófia 
egy egyedülálló ősrégészeti gyűjteményt hozott létre, 
melyet az Erdélyi Múzeum-Egylet vásárolt meg1891-ben. 
Párhuzamosan az ősrégészeti tárgyak gyűjtésével állandó-
an képezte magát és elvégezte a tárgyakkal kapcsolatos 
kutatásokat. Leleteivel bebizonyította a sumér nyomok  
jeleit Erdélyben és elsőnek tárta fel az új kőkori 
TORDOSI kultúrát, mely során meglepő következtetése-
ket vont le. Elszántsága és kitartó kutató munkája végül 
meghozta a későn jött elismerést: 1899 május 25-én a 
Kolozsvári Ferencz József Egyetem császári engedéllyel 
tiszteletbeli doktorává választotta. Nagyságát az is tük-
rözte, hogy volt bátorsága kitartani merész állásfoglalása 
mellett, miszerint a képírásos ismeretlen jelek Európa 
legrégebbi írásos emlékeit őrzik. Zsófia már 1879-ben 
kimutatta, hogy kapcsolat van a tordosi jelek és az asszír 
– babilóniai írásbeliség között, mely nézetét A. H. Sayce 
is komolyan vett.  

Próbálkozásai az európai írásbeliség megjelenésére eme-
lik Zsófiát az igazi nagy kutatók sorába. Már az 1880-as 
Berlini Ősrégészeti Kongresszuson kihívó nézeteket val-
lott, amikor felvetette Erdély és Mezopotámia kapcsolatát 
továbbá, a sumér írásbeliség elterjedésének lehetőségét 
Európa DK-i részének a továbbításával.  

Rovásírásjelek nagy számban találhatóak gyűjteményé-
ben. Az  A. H. Sayce-hez írott levélben 1  négy ősi székely

-magyar rovásírási jegyre világított rá (melyek az ny, zs, t és c 
betűk). A különleges írásjeleket nagy figyelemmel tanulmá-
nyozta és az önéletrajzában megpróbálta részletesebben is meg-

fejteni a sok helyen előfor-
duló titokzatos jeleket 2.  

Bemutatkozása a tudós 
körökben, a budapesti IX. 
Nemzetközi Őstörténelmi 
és Embertani Kongresszu-
son 1876-ban volt, ahol 
Hunyad megyét képviselte. 
E nemzetközi találkozón, 
amely az első nyilvános, 
tudományos megjelenését 
jelentette, ő volt az egyet-
len aktív kutatással foglal-
kozó régésznő. Itt merül-
nek fel először a Tordos-
Trója-Mezopotámia kultú-
rák közötti kapcsolatok.  

Kiadatlan Önéletrajzi jegy-
zeteiben 2 a tudósnő a követ-
kezőket vallja: „ ...a tordosi 
telep több ezer darab külön-
leges kő; csont; cserép és érc
-tárgyainak nevezetesebb 
példányait egészen új és 

Az első magyar régésznő 

Dr. Torma Zsófia zsenialítása 

      Néhány lelet ceruzaillusztrációval,  
a Torma Zsófia gyűjteményéből  

http://tormazsofia.ro/magyar.html 
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fontos adataiért bemutattam volt 1880-ban a berlini, 1882-
ben pedig a Majna-Frankfurtban tartott régészeti 
congresszusok szakem-bereinek, s felhívtam azokra érteke-
zésemben figyelműket... Minek folytán megállapították 
nagy horderejüket, hogy azok új világot vetnek az ősmúlt 
kérdéseinek tisztázására, de mivel azok újdon-sága őket is 
meglepte, el kellett magamat tanulmányozásukra ha-
tároznom, ámbár teljes tudatában voltam annak, mily, küz-
delem teljes leend nekem a magam törte csapáson iránytű 
és pihenés nélkül haladnom keresve-kutatva az összekötő 
pontokat, melyhez leleteim kapcsolhatók legyenek. Gyűjte-
ményem tárgyait az összehasonlító régészet segélyével fi-
gyelmes vizsgálat alá kellett vegyem, s az egymáshoz tarto-
zó körülményekből kivonható eredmények arra a meggyő-

ződésre vezettek, hogy 
Tordos őskorára következ-
tetve föltételezzem, misze-
rint úgy ezen, mint erdélyi 
részünk más őstelepeit 
azok a trák fajú géta-dákok 
lakták, akikről a görögök 
első történetírója, 
Herodotus Kr.e. 500 évvel 
úgy emléke-zik, hogy a 
"Maris",  
azaz Maros menti területek 
lakói voltak.” 3 
 „Tordosi leleteim tehát 
érthetővé teszik a népek 
civilizátiójának, sőt az 
emberiség egységes erede-
tének kérdését, különösen a 
vallások alakulásának és 
fejlődésének történetét, 
hogy miként keletkeztek 
Babylon-Ákád népének 
szellemi életében vallási és 
kulturális állapotának 
olyan mozzanatai, melyek 
geographiai és kronologiai 

folytonosságukban nemcsak a dákok, hanem a mai néplélek 
és népélet nyilatkozataiban szent hagyományként tünnek fel, 
mint elmúlt nagy idők emlékeinek örökbecsű maradványai.”4 

Torma Zsófia régészeti adatokkal támasztotta alá a sumér-
ságnak a Kárpát-medencébe való elterjedését. Tanulmányai-
nak forradalmi jellege abban állt, hogy a gyűjteménye alap-
ján ősrégészeti adatokkal támasztotta alá merőben új hipoté-
zisét, mely szerint a sumér nép turáni nyelvű. Ebben a meg-
győződésében osztotta véleményét a francia régésszel, F. 
Lenormanttal (1837–1883) és a francia nyelvésszel, orienta-
listával valamint régésszel J. Opperttal (1825 - 1905) is ab-
ban a megállapításban, hogy a sumér-akkád népek a turáni 
fajhoz tartoznak. Sikerült régészeti leleteire valamint a társ-

tudományokra, legendák-
ra és népszokásokra tá-
maszkodva bebizonyíta-
nia, hogy a "sumér nép 
turáni nyelvű, vagyis sem 
árja, sem sémi népekhez 
nem kapcsolható."2 
Nem hódolt be kora Tu-
dományos Akadémiája 
által terjesztetteknek. 
Meggyőződése gátolta 
ebben. Öntudatosan ki-
dolgozott elméletét alátá-
masztotta olvasmányai 
révén megszerzett infor-
mációkkal: 

”Mint már említettem, ez 
az Adonis-kultusz és mí-
tosz is Babilóniából ered. 
Atunis = Atums = Atuni a 
sumero-akkád Thammuz-
Dumuzi levezetései. Egy 
Párizsban lévő etruszk 
tükrön látható Atuni, aki 
egyesült Turánnal és ez 
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"Turán" szó Meltzl professzor szerint azonos a szkíta 
"Taranis"- szal.” 1 

Azt a kérdést is felveti, hogy hol keressük az ős európaiak 
eredeti fészkét, magában Európában-e, vagy Ázsiában? 
Babylon-Chaldaea volt az anyaország, melynek kultúráját 
az árja- és turáni törzsek amaz ágai közvetítek, amelyek 
Európába telepedtek. Ezen sumer műveltség volt a világ 
legrégibb kultúrája. 

Zsófia szavaival élve: „közép-Ázsiában az Altai-
hegységnek É-Ny részén az Oxus 
folyón túl terült el az egykori Skytha 
birodalom. A magyarok őshazája, 
ahol az egész Hunnugor, vagy csud-
magyar népség a chorásáni  Chun-
hun -  Chusán vagyis Turáni fennsí-
kon  tartózkodott;  az  Oxuson  innen 
volt Irán. Ezt a két területet nevez-
ték Ariának, mely Európa ókori 
népeinek őseit adta. A turáni fennsík 
azon részéből, mely a khinai határ 
közelében van, indul ki egy népván-
dorlás Kr. Születése táján s evvel 3 
áradatban a hun, az avar és magyar 
is, mely magyar nép törzsei s nem-
zetiségei benne voltak már a hun és 
avar birodalomban. Dr. Gróf Kuun 
Géza szerint székelyeink a hun-
bolgár „Eseghel” törzsből erednek, 
mely törzs az Attila seregében ma-
gyar volt s míg a hun sereg többi 
népe török nyelvű, a székelyeké ős-
idők óta magyar. Az Eseghel szó-
alaknak  megfelel  a  székely  név;  a 
hun és kun pedig hangtanilag véve 
is egy nép volt. A magyarok a Duna 
és Tisza közében már a turáni ere-
detű visszamaradt skytha törzseket 
itt találták, a melyek, mint rokon faj, 
beléjük olvadtak.”3 

Fontos feladatunk az általa nagy 

gonddal bővítgetett és fontosnak 
tekintett főművének, Dáczia a ró-
mai foglalás előtt a felkutatása és 
restaurálása. Elképzelhető, hogy az a 
Kolozsvári Múzeum valamelyik 
irattárában található. 
„Mint már említettem, az eddig is-
meretlen újabb adatokat, melyek 
rendelkezésemre állnak és melyeket 
itt felsorolni képtelenség lenne, egy 
másik, 2500 ábrával illusztrált régé-
szeti munkámban fogom részlete-
sen feltárni és megmagyarázni. 
Ebben a nyomdára kész dolgoza-
tomban (18), melynek közreadását a 
már korábban említett súlyos beteg-
ségem akadályozta meg több éven 
át, a szerény kutatómunkám elért és 
sokszor nem is remélt eredményeit 
teljesen tisztázni fogja.”1 

A Kolozsvári Egyetem feladata lett 
volna a jelentős dokumentum resta-
urálása,  megmentése és kiadattatá-

sa! Az igazság az, hogy a magyar kultúra és történelem szá-
mára oly  nélkülözhetetlen tanulmány eltűnt! 
 
Miért fontos Torma Zsófia munkássága?  
 
A régésznő elsőnek tárta fel az új kőkori TORDOSI kultúrát, 
mely őskori lelőhelyet, húsz éves, folyamatos kitartással 
vizsgált.  
Neki tulajdonítható az első európai írásbeliség megjelenésé-
re vonatkozó felfe-dezés, azáltal, hogy 6-7000 éves írásje-
gyes cserépedényeket tanulmányozott. 
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Zsófia már 1879-ben kimutatta, hogy kapcsolat van a 
tordosi jelek és az asszír – babilóniai írásbeliség között. 
 
Régészeti leletei alapján hasonlóságokat állapított meg a 
Kárpát-medence és Mezopotámia korai kultúrái között.  
Abban az időben, a leleteiben szereplő rovásjegyekre hívta 
fel a figyelmet, rávilágítva az ősi székely-magyar rovás 
jegyeire (például az „ny, zs, t és c” betűkre). 
Az általa tanulmányozott írásjelek, melyeket ma székely-
magyar rovásírásnak nevezzük, bizonyítják számunkra  a 
magyarságra vonatkozó sokkal korábbi jelenlétet és folyto-
nosságot a Kárpát-medencében. 
 
A tordosi leletek több ezer darabra (10 387)  
gyarapodtak.  
 
Zsófia tordosi régészeti gyűjteményét egész Európa elis-
merte és értékelte. Gyűjteménye és kéziratai többek között 
a Kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeumban (Muzeul de 
istorie a Transilvaniei din Cluj)  , valamint  az enyedi 
(Aiud;  inv. 1151-1275,3313-3325) , a dévai (levéltár, lásd 
az Anexa 119) , az Aradi (1910-ből Roska Márton ásatásai-
nak részei) , a budapesti, a berlini levéltárakban is megtalál-
hatóak. 
„Minden nemes, Erdélyben a magyar tudományos életet 
támogató, felvirágoztatni kívánó kezdeményezésnek feltét-
len híve volt. Amikor 1857-ben gróf Mikó Imre – Erdély 
Széchenyije – felszólalt az Erdélyi Múzeum alapítása ügyé-
ben, Torma Károly volt egyike az elsőknek, aki 500 forint-
nyi alapítvánnyal beállott a Múzeum-egylet örökös igazgató 
tagjai közé. Mint ilyen különös pártfogója volt a múzeum 
régiség és éremtárának, amelyet mondhatni az ő gyűjtései 
alapoztak meg. A Múzeumegylet végül is 1859-ben alakult 
meg. Eredeti alapszabálya kimondta, hogy „az egyesület a 
múzeumi gyűjtésre, a gyűjtött tárgyak megőrzésére, az 
anyag feldolgozására és általában a tudományok magyar 
nyelven való művelésére alakult. Alapításakor a múzeum 
anyaga 15 439 könyvből, 1083 oklevélből, 128 arany, 2841 
ezüst, 1738 bronzéremből, valamint 10 092 darab régészeti 
tárgyból, természeti ritkaságból, ásványból, kövületből, 
állatból és növényből állott. Érzékelhetjük tehát, milyen 
számottevő volt a Torma testvérek adománya.” 5 

Az  Erdélyi Múzeum Egyesület hagyatéka jelenleg a román 
nép tulajdonát képezi az erőszakos államosításnak köszön-
hetően. 
 
Kapcsolat a sumér és a mai Mmgyar háziállatok között. 
 
Dr. Torma Zsófia nagyságát és zsenialítását az is igazolja, 
hogy a rendelkezésére álló módszerekkel kapcsolatot talált 
a Kárpát Medemce és Mezopotámia ősi kulturái között! 
Ezt, a kapcsolatot többen próbálták bizonyítani. Matek Ka-
millnak sikerült egy olyan bizonyítékot találnia, amelyre 
minden magyar nagyon büszke lehet. 

 
 
Matek Kamill 
 
Biológus-
vegyészmérnök, aki 13 
beszélt és holt nyelvet 
beszél. A British Múze-
umban egy olyan kiállí-
táson vett részt, ahol 
sumér háziállatok voltak 
bemutatva az ábrázolá-

sokkal együtt. A múzeumban táblák is találhatóak, amelyek 
közül három különösen felkeltette Matek Kamill érdeklődé-
sét. 
A kiállított anyag az Ur és más városok ásatásainak a leletei 
voltak. Az előkerült szobrok a sumér nép állatait ábrázolták.  
Napjainkban a sumér nép állatai a Hortobágyon és más ma-
gyarlakta területen is megtalálhatók. 
Wolley könyvén található ékirás! MAH GAR 
Gondoljunk a HUN GARra = Hungária 
A Sumérek egy népcsoportját jelenti, akiket méhészeknek 
hívtak. (Egyéni megjegyzés: Ez a nép a pre-egyiptomi nép-
hez is tartozott. Erről tanuskodnak a fáraók méhkashoz 
hasonló fejdísze.) Itt ékirással van leírva a méhésznép neve!  
Wolley munka közben. A fenti régészeti könyvben szereplő 
települések nevei számunkra nem hangzanak idegenül. 
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 http://matekkamill.com/magyar.html 
Furcsa nevű sumer törzsek című darabjában szerepel. 

http://www.magyarvagyok.hu/esemenyek/5-Tudomanyos-
esemeny/942-Matek-Kamill-eloadas-Londonban-Isten-

magyarjai-c-eloadassorozat.html 
amely, a londoni előadássorozat alatt készült. 
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Mátyás király-emlékév 

Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulóján  
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azonban Prágába vitette túszként. A sors útjai 
kifürkészhetetlenek, ugyanis nem sokkal ezután a királyt 
megmérgezték, s így megüresedett többek között a magyar 
trón is. Magyarországon a közhangulat egyre romlott, az 
embereket a rettegés kerítette hatalmába. Ennek a keserű 
hangulatnak, és az anyai szív szomorúságának adott hangot 
Arany János Mátyás anyja című versében. 
A trón és a hatalom megszerzésért tovább folytatódott a harc. 
Hunyadi László halála után Mátyást kívánták trónra ültetni. A 
Hunyadiak nevében Mátyás nagybátyja Szilágyi Mihály állt 
az élre, azzal a hátsó gondolattal, hogy az ifjú Mátyás mögött 
majd ő uralkodhat az ország felett. Az akkori középosztály a 
köznemességből tevődött össze, mondhatni a fél ország a 
Hunyadiak mögé állt. A főnemesek viszont saját jelöltjüket, 
Garai László nádort kívánták trónra juttatni. Azonban 
Szilágyiék már 1458. január 12-én Szegeden megegyeztek a 
nádorral, így ő is támogatta Mátyás királlyá választását. A 
Hunyadi családot képviselő csapat fegyveresen jelent meg az 
országgyűlésen, amely nyomatékosan jelezte, hogy a 
válsztásnak csak egyféle kimenetele lehet. Ebben segítette 
őket, hogy a Dunát vastag jég borította, így a  Rákos mezején 

2018-ban Mátyás születésének 575. és királlyá 
választásának 560. évfordulója van. Mátyás erős kezű, 
jelentős uralkodó volt, aki megerősítette és naggyá tette 
Európa közepén Magyarországot, és megvédte Európát a 
törökök behatolásától. Uralkodása alatt volt utoljára nagy 
Magyarország, megérdemli, hogy ezt az évet emlékének 
szenteljük.    

Az okos, az igazságos, a furfangos, a nagylelkű, a 
találékony, az ügyes hadvezér, a szegényeket megsegítő 
jelzőkkel gyakran találkoztunk népmeséink olvasása vagy 
hallgatása közben. Vajon kit takartak ezek a válogatott 
dicséretek? Igjen, ezek a jelzők mind egyetlen emberre 
vonatkoznak, Mátyás királyra. Írhatnánk Hunyadi 
Mátyásnak, Mathias Corvinusnak vagy ahogyan 
aláírásaiban egyszerűen szerepel, Mathias Rex-nek. 
Esetleg, ahogy hivatalosan írják, I.Mátyás királynak. 
Azonban nekünk mindig is «csak» Mátyás király marad. 
Nézzük a kezdeteket. A nagy törökverő Hunyadi János és 
Szilágyi Erzsébet házasságából két gyermek született. 
László, és öccse Mátyás. Mátyás 1443. február 23-án 
Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Vitéz János váradi 
püspök segítségével Mátyás nagyon gyorsan fejlődött. A 
lovagi nevelés mellett egyház- és államjogot, művészeti 
ismereteket, orvostudományt és nyelveket is tanult. A 
magyar mellett a latin, a cseh és a német nyelvet is 
anyanyelvi szinten beszélte. Ezt a tudását kamatoztatta, 
amikor alig 11 évesen apja tolmácsa lett a fontos 
tárgyalásokon. Ezeken a tanácskozásokon betekintést 
nyert a politikai életbe, és megismerkedhetett a kor 
politikai hírességeivel is. Mátyás apja csak köznemesi 
származású volt, a török elleni harcokban jeleskedve 
kapta későbbi vagyonának jelentős részét. Rangban pedig 
a kormányzói tisztségig vitte. 
V. László csecsemőként lett magyar, német és cseh 
király, aki gyermekkorát III. Frigyes udvarában töltötte. 
Magyarország felett a kormányzóvá választott Hunyadi 
János uralkodott egészen 1456. augusztus 11-ig, amikor is 
pestisben meghalt. Ekkorra a Hunyadi család az ország 
egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb birtokosává vált. 
Az apa halála után a családfői szerep – az elsőszülött 
gyermek jogán – Lászlóra szállt. A közben felcseperedett 
V. László király rá akarta venni Lászlót, hogy a Hunyadi 
család összes vagyonát adja át neki, illetve 
megbizottjának Cilleinek. Hunyadi László azonban a 
király és Cillei személyes látogatása ellenére sem volt 
hajlandó Nádorfehérvárat átadni. A megbeszélésen Cillei 
kardot rántott Hunyadi Lászlóra, a skandallum Cillei 
halálával végződött. A király ijedtében büntetlenséget 
igért Hunyadi Lászlónak és egész családjának, amit 
később Temesvárott esküvel erősített meg. V. László 
azonban, esküjét nem tartva, elfogatta a két Hunyadit, és 
felségsértés vádjával halálra itéltette őket. Hunyadi 
Lászlót 1457. március 16.-án kivégezték, Mátyást 
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gyülekezők gond nélkül átkelhetett Budára, ahol a bárók 
üléseztek. Az erődemonstráció hatására a főnemesek is 
belegyeztek Mátyás személyébe azzal a feltétellel, ha nőül 
veszi Garai László lányát, aki korábban László jegyese volt. 
Még él a tévhit, hogy Mátyást a Duna jegén választották 
királlyá. A befagyott  Dunának tényleg fontos szerepe volt, 
de más értelemben, mint ahogy korábban véltük. A 
megállapodásban szereplő házassági feltétel azonban nem 
valósulhatott meg, mert az akkor még mindig fogságban lévő 
Mátyásnak fogvatartója lányát, Podjebrád Katalint kellett, 
korábbi megegyezésük alapján, feleségül vennie. A házasság 
1463-ban létrejött, azonban a királyné 1464-ben 
gyermekágyi lázban meghalt, és néhány napra rá újszülött 
gyermekük is követte őt. 
Ezután Mátyás minden erejével azon volt, hogy 
megszilárdítsa országát és hatalmát. Különféle elvárásoknak 
kellett megfelelnie. A főurak gyenge, irányítható királyra 
vágytak, míg a köznemesek védelmet reméltek tőle a főúri 
osztállyal szemben. A mellé állított kormányzót, annak 
ellenére, hogy a nagybátyja volt, lemondatta és hamarosan 
bebizonyította, hogy saját képességei, és nem apja érdemei, 
alapján méltó a királyságra. Elsősorban gazdaságilag 
alapozta meg az ország hatalmát, amit az árutermelés és a 
pénzgazdálkodás teremtett meg. A piac forgalma 
megélénkült és egyre több paraszt is árulta saját portékáit.  
Hatalmas hadsereget hozott létre, amelynek egy része 
állandó volt, míg más része zsoldosokból állt, akiket csak a 
hadjáratok alkalmával vett igénybe. Az állandót, a Fekete 
sereget, javarészét magyarok alkották, mig a zsoldos sereg 
külhoniakból verbuválódott. Ezeknek a csapatoknak kiváló 
vezetőik voltak, mint pl. a Dracula néven elhíresült Vlad 
Tepes vagy Kinizsi Pál, Báthory István és még sorolhatnám. 
Azonban egy ekkora hadsereg rengeteg pénzbe is került, és 
többek között a fenntartására növelni kellett az adót. Mátyás 
királyt mindenki igazságosnak tartotta, így nem meglepő, 
hogy a vagyon szerinti mértékben kellett mindenkinek 
befizetnie az adót, amit néha rendkívüli hadiadó címen 
többször is kivetett.  
Mátyás komoly hadviselést folytatott, a sereget 
természetesen saját maga vezette, megmutatva képzettségét e 
területen is. A legnagyobb csaták sikereit költőink, 
történetíróink örökítették meg. Többek között ismerős kell 
legyen mindenkinek Kölcsey Ferenc Himnuszában álló két 
sor: ”S nyögte Mátyás bús hadát / Bécsnek büszke vára.” 
A csatározások szüneteiben volt ideje arra is, hogy ne 
hanyagolja el a művészetek és a tudomány pártolását sem. 
Czuczor Gergely szavaival élve: ”Harcban erős, békében 
igaz bíró vala Mátyás. / Művészet, tudomány hírli királyi 
nevét.” 
Megalapította híres könyvtárát, a Corvinát. A korabeli 
Európában több, mint 2000 kötetet számláló gyüjteményét 
csak a Vatikáni Könyvtár múlta felül. Taddeo Ugoleto 
királyi könyvtáros a legjobb díszítőket, kódexmásolókat 
bízott meg a corvinák készítésével. Az akkor szokásos 
vallási könyvekkel ellentétben tartalmuk szerteágazó volt. 
Filozófiai, történelmi, csillagászati, orvostudományi, 
építészeti, hadtudományi és földrajzi témák egyaránt 
előfordultak bennük. A könyvtártermek, melyeknek a 
mennyezetére a csillagos eget festették, az elmélyedt 
olvasást tették lehetővé. Ezekben a termekben Mátyás is 
gyakran megfordult, hiszen művelt, tudós barátai között 
érezte a legjobban magát, sőt gyakran olvasni is betért. 

A budai vár reneszánszkori átépítése is folyamatban volt, s 
mindaz, amit ma megcsodálhatunk ott, mindaz azokban az 
években született. Mátyás király számtalan vadaskeretet 

hozott létre, amely 
mögött megfontolt 
vadgazdálkodás 
állt. Ennek 
szellemében 
különböző 
vadfajokat 
telepítettek, ilyen 
a dám- és 
gímszarvas, az 
európai muflon 
vagy a vaddisznó. 
Utóbbit abban az 
időben csak 
kitörésmentes 
helyen lehetett 
kilőni. 
Vadaskertjei már a 
reneszánsz 
elképzelés szerint 

jöttek létre, nemcsak a vadászatot, hanem a pihenést és a 
tájban, élővilágban való gyönyörködést is szolgálták. Az 
egyik ilyen nevezetes terület még a mai napig is viseli a 
Vadaspark elnevezést, és az Ördögárokkal határolva közel 4 
km átmérőjű körben található. Több település is érinti. 
Amikor Magyarországon vagyok, akkor nagyon sokszor 
sétálok a lombos fák árnyékában, a szélesre hagyott sétaúton, 
hiszen mi pont az Ördögárok másik oldalán lakunk, s csak át 
kell sétálni a kiszáradt medren, és máris egy másik világba 
csöppenünk. Vaddisznóval csak alkonyat után lehet 
találkozni, amit általában elkerül az ember, mert elég vadak 
tudnak lenni, főleg, ha kicsinyeit védő anyakocákról van szó. 
Tavaly egy koca a kerités mellett fialt, hosszú időn át 
figyelhettük a malacai növekedését.  

A királyi Vadaskert határos volt azzal a területtel, amelyen a 
budaszentlőrinci pálos kolostor állt. Egy korai feljegyzésben 
olvasható: ”A legfölségesebb Mátyás király akkora 
tisztelettel és szeretettel viseltetett Gergely atya iránt, hogy 
Budáról gyakran fölment Szent Lőrinc monostorába, és innen 
nem távozott, amíg vele hosszasan nem társalgott és az ő 
vigasztalásától szíve föl nem melegedett. A király akaratából 
néha lekisérte Mátyást a borospincébe, hogy ott némi italtól 
felfrissüljenek.” Mátyás király volt az az uralkodó, aki 
leginkább támogatta a pálos rendet. A kapcsolat nem új 
keletű, hiszen már Hunyadi János is jó viszonyban volt a 
rendiekkel, akik be is avatták titkos képességeikbe. Mátyást 
még gyermekkorában felkészítették az előtte álló feladatra, 
hiszen ők már állítólag előre látták Mátyás sorsát. Mátyás 
illetően találunk egy nagyon érdekes összefüggést, ami a 
Hunyadi család címerében, valamint a pálosok történetében is 
szerepel, s ez pedig a fekete holló. A pálosok legendái 
szerint, amit Szent Jeromos jegyzett le, a thébai Remete Szent 
Pálnak egy holló vitt a csőrében minden nap egy fél cipót, 
ami az életben maradását jelentette. Később a Szent Özséb 
által megalapított Magyarországi Pálos Rend címerében pont 
ez a holló szerepel. Vajon van összefüggés a két holló 
szereplés között?  

Az özvegy Mátyás király bokros teendői közepette személyes 
kapcsolatait sem hanyagolta el. Egy bécsi látogatás 
alkalmával 1470-ben ismerkedett meg Edelpeck Borbálával, 
egy gazdag polgár leányával. Mondhatnánk, hogy szerelem 
volt az első látásra. A kapcsolat évekig tartott, s közben 
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Mátyás a királyi udvarba költöztette Borbálát, és az akkori 
szokással ellentétben együtt éltek. Ebből a kapcsolatból 
született egy fiú, aki a Corvin János nevet kapta. 
Házasságról szó sem lehetett, hiszen Borbála nem volt egy 
rangban Mátyással. A kor urai mindent elkövettek, hogy 
találjanak Mátyás számára megfelelő feleséget, s ez 
Aragóniai Beatrix személyében sikerült is. Beatrix jött, s így 
értelemszerüen Borbálának mennie kellett. Azonban a király 
már korábban ajándékokkal, adományokkal látta el Borbálát, 
így biztosította számára a felhőtlen életet. A vágyakozás, a 
boldogtalan szerelem, mely sohasem végződhet egy elismert 
kapcsolatban, olvasható Vörösmarty Mihály Szép Ilonka 
címü versében. Igaz Mátyás és Borbála kapcsolata nem 
végződőtt halállal, ”csak” a szívek, érzések haltak meg. 
Talán ennek emlékére kapta a Hüvösvölgy elején álló neves 
vendéglő a Szép Ilonka nevet.  

Mátyás és Beatrix mennyegzőjét 1476. december 22-én 
tartották. A szertartást követő étkezés 24 fogásból állt. Ez 
persze nem a mai értelemben vett ételsort jelenti. Ezt a 24 
féle étket 5-6 menetben tették asztalra, s mindenki abból 
evett, amihez hozzáfért. Érdekes módon, ezekben azévekben 
kezdték lejegyezni a gasztronómiai élményeket és 
recepteket. Bonfini írásaiból tudjuk, hogy a királyi étrend 
bőséges és változatos volt. Nagy gondot fordítottak az igazi 
magyar kovásszal készült kenyérre, amit semmi pénzért nem 
cseréltek volna el az olaszos zsemlekenyérre. 

Mátyásnak ebből a házzaságából nem született utódja, ezért 
úgy döntött, hogy törvényes fiának ismeri el Corvin Jánost, 
és magához véve a trónörökösnek kijáró neveltetésben 
részesíti. A király mindent elkövetett, hogy halála esetén fiát 
ismerjék el trónörökösnek. Számos címet, és uradalmat 
adományozott neki, valamint Szilágyi Erzsébet is mindenét 
unokájára hagyományozta. Ezek az intézkedések kiváltották 
Beatrix ellenszenvét, s így mindennaposak lettek a viták, a 
veszekedések. Mátyás megérzései nem voltak alaptalanok, 
hiszen 1490. április 6-án kétes körülmények között halt meg. 
Székesfehérváron temették el. Halálával megindult a harc a 
magyar trónért. Beatrix, hogy megakadályozza Corvin János 
hatalomra kerülését, eldöntötte, hogy hozzámegy ahhoz a 
trónkövetelőhöz, aki a legerősebbnek mutatkozik. Azonban 
János a közben kitört csatákban hosszú ideig állta a sarat. 
Mégis Jagelló Ulászlót választották királlyá, így Beatrix 

megvalósítva tervét, házasságot kötött vele. 

Ulászló gyenge kezű uralkodónak bizonyult, hamarosan 
felbomlott az a politikai és társadalmi rend, amelyet 
Mátyás király erős kézzel összetartott. A királyi kincstár is 
apadni kezdett, majd teljesen kiürült. A kialakuló feudális 
anarchia pedig a nép legalsóbb rétegeit súlytotta a 
legjobban. Egyre világosabbá váltak Mátyás érdemei, 
amiket különböző történetekben, balladákban, mesékben, 
anekdotákban, közmondásokban adtak elő. Az egyik 
legismertebb, szállóigévé vált mondás: ”Meghalt Mátyás 
király, oda az igazság!” 

Mátyás király a magyar történelem kiemelkedő alakja volt, 
és a mai napig élő Mátyás-kultusz lengi körül. Egyes 
történetek szerint Mátyás álruhában járta az országot, s így 
vegyült el a nép között. Ez azért sem lehetett valós, mert a 
királynak, a sok hadjárat miatt, sem ideje, sem igénye nem 
volt erre. Ezek a történetek később születtek, és a király 
nagyságát, igazságosságát próbálták mégjobban kiemelni. 
A rajzfilmek világában is sok történet szól az igazságos 
királyról. A legismertebb az a tizenhárom részes sorozat, 
ami Mesék Mátyás királyról címmel a Kecskeméti 
Rajzfilmstudióban készült Ujvári László rendezésében. 
Mátyás király hangját Helyey László kíváló színészt adta. 
Ide kívánkozik Szőke István Atilla író és Ökrös Csaba 
zeneszerző zenés históriája Országjáró Mátyás király 
címmel, aminek az ősbemutatója a budapesti Újszínházban 
volt 2013-ban. A színház az előadást az időközben elhunyt 
Helyey László emlékének ajánlotta fel. A felnövekvő 
nemzedék számára számtalan könyv jelent meg, magában 
foglalva azokat az igazságos történeteket, amik segítik 
gyermekeink lelki és erkölcsi fejlődését. 

A Mátyás király-emlékév keretében országszerte, sőt 
határainkon túl is különböző programokat szerveznek, ezért 
érdemes ezekről az eseményekről előre tájékozódni, és ha 
tehetjük, utazásunkat arra az időre tegyük, hogy 
valamelyik, minket érdeklő programon részt vehessünk. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mátyás_király-emlékév 

Oslo, 2018.      
Nádasdy-Farkas Irén    
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hollóhajad, hazaszólít Hejkéék ho-
nából. Hazahív Hungária!  
Hosszú hontalanságomból, húsvétra 
hazaérkezem hozzátok Hevesbe.  
Hermelinbunda hízelegne hiúságod-
nak ha hozzáférhető?  
Hajnalkának helyes hósapkát, Hu-
bának hullámvasútat helyeztem  
hátizsákomba, Hugónak 

homokozójátékot, horgászfelszerelést hozok.  
Hármótok hijján honvágyam hétről-hétre hatalmasodik.  
Hiszem, hogy húsvétkor hiánytalanul helyreáll harmónikus 
házasságunk,  
Hevesben, házunkban húsvétolhatunk.  
Helsinkiben halak havának huszonhetedikén,  
 
                                                                         Hű Henriked  
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Levél  
Finnországból 
 
Helgám!  
Hazám határait hátrahagyva, három hétig Hegel, Heyne ho-
nában,  
Hannoverben, Hamburgban helyettesítettem hivatalos hono-
ráriumért Hans  
Herbertet.  
Hetedikén hétfőn hárman Hédivel Hugóval, (Holland házas-
pár) Hágából,  
Helsinkibe hajóztunk.  
Hédi horgolt hímzett.  
Hugó heverészett, hálóhelyére húzódott, hogy Horatiusnak 
hódoljon.  
Hajósaink hevenyészett hálóval horoggal hitvány heringet 
halásztak.  
Hajónkat hamarosan hömpölygő hullámok háborították, 
halászcsónakként  
himbálták, hányták Herkulesünket.  
Helsinki hídjai, hétemeletes házai, hatalmas hengerműve, 
hőerőművei  
hatásosak.  
Harisnyagyárai, húsüzemei hetedhét határban híresek..  
Huszonharmadikán hangversenyen Händel, Haydn, Hubai 
hegedűversenyét  
hallgattuk.  
Hébe-hóba hülyéskedtünk, hotelünk halljában huncutkod-
tunk, hatásos  
históriákkal hárijánoskodtunk.  
Havazik Helsinkiben. Hó hull háztetőkre, hídakra, halpia-
cokra.  
Hódprémet, hócipőt, halinacsizmát hordanak.  
Hómunkásaik helytállását három havilap hírdeti.  
Hannoiból háborús híreket hoznak, heves harcokról, holnapi  
hidrogénbombákról.  
Harctereken háborútól, himlőtől, hastifusztól, hepatitisztől 
hullanak  
hajszolt halandók.  
Hőmérőnk higanyszála hajnalban húszig húzodik.  
Háromnegyed hétkor hosszan hangzik Helsinki harangszava.  
Hiva, huomenta! (jó reggelt)  
Hallani helyenként.  
Hotelünk hangulatos, hanem hálószobáink huzatosak hide-
gek.  
Helységeiben hintaszékek, heverők háziszőttesekkel.  
Heveny hörgő huruthoz hamar hozzájutottam, hevertem hu-
zamosan.  
Hotelbéli hálótársaink hűvösek, hozzánk. Hugó hajnali há-
romkor horkol  
helytelenkedik, hangulatuk haragosra hanyatlik.  
Hideg hétköznapokon ha hétkor holdfénynél hólabdázunk, 
hokizunk,  
helsinkiek helyeslő huj huj haját hallgatjuk.  
Hétvégi hóbortunk hógolyózás.  
Hokizás helyett hol huszonegyezéssel, hol hubertusz hör-
pintgetésével  
hevülünk, hűségünket holtig halasszuk.  
Hédi Helsinki hölgyekkel hímző hobbijának hódol.  
Holnapra helikopterrel Hamenlinába hívnak Hejkéék.  
Harmincezres helység, hazai hatvanunkhoz hasonlít.  
Hadtörténész haveromnál, Hejkééknél hálok.  
Hiába hagytalak Helgám Hegyeshalomnál, harmatarcod, 
hattyúnyakad,  



Alulírott 
magyar állampolgárságot kérek. 
Nem vagyok szerb, 
román sem német, 
Itt Erdély 
szívében, Marosvásárhelyen élek 
Itt ahol nap mint 
nap fogy a magyar lélek. 
Valamikor régen, 
amikor születtem 
Magyarország volt 
a szülőhazám nékem. 
Mások döntötték 
el hovatartozásom 
Egy Párizs 
melletti béketárgyaláson. 
Átjöttek a hegyen 
sunyi, szolga népek, 
Kik a magyar 
földön piócaként éltek, 
S amikor legutóbb 
csatát vesztettünk 
Áruló férgekként 
fordultak ellenünk! 
Így került szép 
hazám tolvajok kezébe, 
Az árulóknak ez 
lett búsás fizetése !! 
Szeretnének 
minket ma is kiirtani ! 
Mert az ellopott 
javakat vissza kéne adni ! 
Remélem és 
hiszem, fordul majd a világ !? 
Fog még nyílni 
nekünk sok-sok színes virág ! 
Nem lehet, hogy a 
Sors mindig verjen minket, 
S állandóan 
nyaljuk vérző sebeinket ! 
Százszor 
megfizettük a reánk rótt adót, 
Amit a balsors 
vállainkra rakott ! 
Nem voltunk nem 
leszünk szolganemzet soha! 
Eljött az idő 
végre : mostan vagy soha ! 
Mély álomból 
lassan felébred a nemzet, 
Vezetőink ezért 
nagyon sokat tesznek ! 
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Egyszer, majd egy 
napon feleszmél a világ 
Hogy kinek jár a 
tövis kinek a virág !? 
Vár reánk a szép, 
nagy, közös Európa; 
Határait védjük 
évszázadok óta ! 
Nyugodtan 
élhettek benne a nemzetek; 
Megvédték őket 
vitéz magyar kezek ! 
Te szép Erdély 
ország, mikor leszel szabad? 
El kéne már űzni 
a kakukkmadarakat !!! 
Te aki egykor 
sasok fészke voltál 
Ily szomorú 
sorsra miért is jutottál ? 
Te vagy a 
magyarok igazi bölcsője, 
A magyar 
nemzetnek voltál megmentője ! 
Elkerült minket a 
török veszedelem, 
Itt mindig magyar 
volt minden fejedelem ! 
Nem kedvezett 
nekünk a huszadik század, 
Elorozták tőlünk 
gyönyörű hazánkat ! 
Egy 
kakukknemzetség sunyi, lusta népe 
Árulásért kapta 
hazámat cserébe !! 
Lett is üldözése 
itt a magyar szónak, 
Sokan letagadták, 
hogy magyarok voltak. 
Mások meg 
elmentek új hazát keresni, 
Idegen hazában 
sorsunkat siratni. 
Én aki maradtam 
nagyon szépen kérem ! 
Magyar 
állampolgárságom adják vissza nékem ! 
Ígérem az leszek 
aki eddig voltam, 
Én magyar maradok 
- itt az ősi honban !! 

 

Trianon századik évfordulójára készülve 
 
 

Egy  erdélyi vallomása honosításkor  


