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A HHR hírlevelére 
 
Hámos Lászlónak 
a Magyar Emberi Jogok Alapítványa elnökének 
  
 
Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam és a Ma-
gyar Liget című dél-svédországi magyarok családi lapja szerkesztőjeként, a 
HHRF elmúlt évi, tartalmas beszámolójának sorai késztetnek arra, hogy a Magyar 
Emberi Jodog Alapítványának nemes, a nyugati régiókban élő magyarság számára 
felbecsülhetetlen értékű sokoldalú segítségét megköszönjem. 
Mi, akik otthonról magunkkal hoztuk a közösségi szolgálat magyarságunkat éltető 
parancsát, és a befogadó ország polgáraiként örökös hídépítést vállaltunk az anya-
országgal való egyetemesen hasznos kapcsolatok elmélyítése érdekében, hétköz-
napjainkon sem lehetünk meg a haza éltető figyelme nélkül. Mostanában is félve 
tapasztaljuk, hogy ez az áhított figyelem csökken, magyarságunkban való megma-
radásunk számos gondját elfedi az anyaországban rólunk felületesen alkotott 
anyagi jólét leple. 
Az északi országokban élő magyarokról alkotott képet, miszerint a kolbászból 
fontott kerítéseink mintájára, nálunk a házak kerítése lazacból lenne, változatlanul 
elfogadja a hivatalos kultúrpolitika és az egyszerű magyar polgár is. Ennek követ-
kezménye, hogy közművelődési életünkben anyai segítségre nem számíthatunk, 
és az erkölcsi segítségnyújtás is megcsappani látszik az erre hivatott hazai intéz-
mények felszámolásával, költségvetési kereteik rohamos csökkentésével. 
Mindezt most, ismételten, azért kellett megfogalmaznom, mert ehhez viszonyítva 
válik nyilvánvalóvá a HHRF jövőt éltető minden segítsége.  
A HHRF, Hámos László elnöki levelében, szerényen kiterjeszti a segítségnyújtás 
gyakorlatát az Alapítvány támogatóira, akire az eltelt harminc esztendőben szá-
míthattak a kisebbségi magyar közösségekért végzett törekvéseikben. Hírlevelé-
ben beszámol a közösen elért eredményekről, amelyből megtudhatjuk, hogy mi-
képpen járulhatunk hozzá ahhoz, hogy együttes erővel még hatékonyabban csele-
kedjünk közös ügyünk, a külhoni magyar közösségek hangjának nemzetközi fel-
erősítése érdekében. 
Az Ághegy és a Magyar Liget mindenféle anyagi támogatás nélkül, a HHRF ala-
pítvány internetes oldalának (www.hhrf.org/aghegy, www.hhrf.org/magyarliget ) 
közel egy évtizede köszönheti gyors megjelenését az Alapítvány portálján olvas-
ható több, mint 110 tagú honlapcsaláddal együtt. Az Ághegy és a Magyar Liget 
nyomtatásban csak nagy erőfeszítések által, a szerkesztő sziszifuszi munkájának 
nyomán, és néhány, a közösségi munkát is tudatosan vállaló, az Ághegy-Liget 
Baráti Társaság tagjának áldozatos munkájával és anyagi segítségével jelenik 
meg.  A HHRF fejlesztési programjának köszönhetően, amelynek eredményeként 
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ingyenes, korlátlan megjelenést biztosít a határon túli magyar közösségek kulturá-
lis, egyházi, politikai szervezetei és sajtóorgánumai számára tervezzük, hogy a 
közeljövőben az Ághegy-Liget címen Baráti Társaságunk honlapját is elhelyez-
zük az Alapítvány portálján, és ezzel nemcsak az észak-európai magyarok két lap-
jának továbbéltetését segítjük, hanem egyben több száz támogatót toborzunk a 
HHRF gyarapodó seregébe is. 
A haza, amelynek nem lehetünk, nemzetiségünket, anyanyelvünket, születési he-
lyünket, származásunkat, nevünket illetően magától értetődően állampolgárai, 
egyik Svédországban élő magyar író szerint „hordozható.” Sokan anyanyelvünk-
ben hordozzuk. Reményik Sándor figyelmeztetése alapján: „ahol állsz, ott vesd 
meg a lábad”. Akárhol is vagyunk magyarok, a haza éltető figyelme nélkül, elpor-
ladunk. Ha időnként csökken is a haza reánk, a nyugati régiókban élé magyarokra 
fordított figyelme, annál inkább felértékelődik a Magyar Emberi Jogok Alapítvá-
nyának tevékenysége. Mikesünket parafrezálva most éppen időszerű, ha kijelent-
jük: Úgy szeressük a hazát, hogy ne feledjük a HHRF-et!  
 
Stockholm, 2007 húsvét vasárnapján                                         Tar Károly mkl. 
                                                                                                    író, szerkesztő 

tar.karoly@gmail.com 
www.tarkaroly.ini.hu 
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