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Tóth Ildikó 
 

Svédországi történetek 
 

IOGT-NTO* 
 
1988 tavaszán frissen szerzett letelepedési engedélyünk birtokában sokadmagam-
mal a blekingei kedves kisvárosba, Sölvesborgba kerültem.Elkezdtük a nyelvtanu-
lást. A  bevándorló hivatal élén egy nagyon kedves, segítőkész, barátságos férfiú, 
Christer intézte ügyeinket. A tolmács segítségével a napról napra gyarapodó nyelv-
tudásunk megerősítésére, a svéd életforma mielőbbi megismerésére különböző 
programokat ajánlott. A szervezetek, klubok, iskolák segítőkész küldötteit értettük, 
ha eléggé lassan és tagoltan beszéltek. Egy valamivel volt gondunk: soha nem tud-
tuk, minek a tagjai kerestek fel bennünket, mivel a bemutatkozásánál minden elő-
adó nemes egyszerűséggel egyesületének csak a kezdőbetűit mondta. A svéd nyelv-
tanfolyamot az SFI keretében hallgattuk. Az FS-től a továbbtanulási lehetőségekről 
beszéltek, az ABF képviselője felvilágosított, hogy náluk  kézimunkázni, festeni, 
agyagozni, angol nyelvet, és még ki tudja, mi minden érdekes dolgot tanulhatunk. 
Tartottak előadást nekünk a PRO-tól, kirándulásra hívott bennünket az STF, sporto-
lásra buzdítottak az RF-től.  Érdekünkben sokan, sokat és lelkesen ügyködtek, s 
mivel amolyan minden lében kanál lelkes szervező voltam, sok emberrel léptem 
kapcsolatba. Christer általában hozzám küldte az újabb és újabb szervezetek, egye-
sületek vezetőit.  

Egyik nap egy kellemes férfihang jelentkezett telefonon, azzal, hogy Christertől 
kapta meg a telefonszámomat, szeretne találkozni velem, ha lehet hívjak meg má-
sokat is, hogy bemutathassa egyesületét. Megbeszéltük az időpontot, összetoboroz-
tam családom tagjait, sikerült meggyőznöm még néhány magyar ismerőst, jöjjenek 
el a telefonáló bemutatkozó látogatására. Idősebb, kellemes, bizalomgerjesztő kül-
sejű férfival találkoztunk. 

Bemutatkozott, elmondta, hogy egyesülete, az IOGT-NTO képviseletében kere-
sett fel bennünket, szeretettel meghívnak következő találkozójukra, mivel szeret-
nék, ha kölcsönösen megismernénk egymást. Meghívásukat azzal az egyáltalán 
nem titkolt reménnyel közvetíti, hogy ha megnyeri tetszésünket a tevékenységük, 
esetleg mi is tagjává válunk egyesületüknek. 
Beszélgetni kezdtünk, megkérdeztük, mivel foglalkozik az egyesülete, mert, - s itt 
nevetve folytattuk, szinte egymás szájából véve ki a szót- a név, legalább is az első 
fele, az IOGT, nagyon ismerős: Kolozsváron így hívták a közszállítási vállalatot.  
Vendégünk csodálkozott, kérésére nagy nehezen lefordítottuk, mit takar a román 
betűszó. A nagy magyarázkodásban megfeledkeztünk tulajdonképpeni kérdésünk-
ről.  

Kellemes időtöltést jelentettek ezek a klublátogatások: jó és érdekes előadáso-
kat hallgattunk, rendeztek bingó-estet, voltunk velük kirándulni, stb. De hiába talál-
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koztunk immár havi rendszerességgel,  s beszélgettünk klubtagokkal azt, hogy egye-
sületük megalakulásának mi volt a célja,  nem tudtuk meg, de már nem is nagyon 
érdekelt. Társaságukban jól éreztük magunkat, volt kivel gyakorolni ingatag nyelvtu-
dásunkat. 

Az évi közgyűlésükre is hivatalosak voltunk, meghallgattuk a beszámolót, meg-
beszélték a következő év programtervezetét, és ennek kapcsán megkérdezték tőlünk, 
elvállalnánk-e valamelyik találkozó műsorának szervezését? A témát ránk bízzák, 
csak arra kérnek, ha nem túlságosan megterhelő, főzzünk valami tipikus magyar étel-
ből kóstolót. Természetesen elvállaltuk. 
Mivel előadásunk időpontja Virágvasárnapot követő hétfőre esett, a műsortervezés-
kor megegyeztünk, hogy a magyar húsvéti népszokásokról fogunk beszélni. Szerez-
tünk idevágó témájú videokazettát is, de sajnálatunkra nem olyan volt, amilyent vár-
tunk. Volt ugyan rajta egy kalocsai ruhába öltözött leánycsapat, akik énekelve men-
tek végig egy falun, a kútnál néhány legény várta őket, s megvolt a nagy locsolkodás. 
A kazetta nagyobbik fele az egri és a tokaji borvidék bemutatásáról szólt, nagy örö-
münkre angol nyelven. Bemutatta a szőlő művelését, a szüretet, a különböző borfajtá-
kat, a borkóstolót. Örvendtünk annak, hogy nem kell sokat beszélnünk, elég lesz a 
kazetta levetítése, ezt mindenki érti majd, és erre a műsorra alapozva állítottuk össze 
programunkat. Gulyáslevest főzünk, kapros túrós palacsintát sütöttünk. Vásároltunk 
néhány üveg Egri Bikavért gondoltuk a műsor után, mintegy illusztrálva a kazettán 
bemutatottakat, megkínáljuk vendégeinket. Kitaláltuk, hogy egy jó pattogós magyar 
énekkel fejezzük be az előadást, az ének szövegét le is fordította egyikünk, sokszoro-
sítottuk, s úgy terveztük, mikor a poharakat mellé, mindenki kap egy példányt a dal 
szövegéből is. 
Úgy alakítottuk az összejövetelt, hogy az étkezéssel kezdjük, mivel nem volt lehető-
ség az étel felmelegítésére. Előre megterítettük az asztalt, az ételt forrón vittük, rög-
tön asztalhoz ültettük a társaságot. Nagy sikere volt a gulyáslevesnek és a palacsintá-
nak.  
Előadásunk bevezetőjeként néhány mondatban elmeséltük, kik vagyunk, mi magya-
rok, hol van a hazánk, majd vetíteni kezdtük a kazettát. Megcsodálták a színpompás 
kalocsai viseletet. A locsolkodás élénk derültséget váltott ki. De amint elkezdődött a 
borvidékek bemutatása, valami megváltozott, egyre fagyosabb lett a hangulat. Már 
senki sem mosolygott, egyre komorabban nézték a filmet. Határozott elutasító maga-
tartásuk egyre inkább zavarba hozott. Nem értettük, mi a baj. Talán nem értenek an-
golul?  A film vége felé, hogy egy kicsit felrázzuk a ki tudja miért letargiába esett 
közönséget, kezdtük kiosztani a poharakat, a dalszövegeket, és hogy oldjuk az érthe-
tetlen fagyos légkört, már is dalra fakadtunk: „Van nekem egy rettenetes szokásom,/ 
ha bort iszom, a pálinkát kívánom,/ erre még az öregapám jó nagyapja tanított,/ aki 
még a hordóval is koccintott.” 

A borozás elmaradt. Az elnök udvariasan megvárta, míg arcunkra fagyott ideges 
vigyorral végigénekeljük vidám kis dalunkat, a pódiumra lépett, és felénk meghajol-
va mondta: 

-Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyit fáradtatok, s elkészítettétek a finom 
ebédet. Érdekes volt bemutatkozásotok,s a húsvéti szokások. Jó volt a bor-
reklámotok is… Csakhogy, mint tudjátok,  a mi egyesületünk éppen az alkoholfo-
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gyasztás ellen alakult... És ilyen szelíd modorban folytatta. 
A mellettem ülő hölgy alighanem rájött, hogy nekünk fogalmunk sincs erről, mert a 
nála levő szórólap fejlécén a kezdőbetűkre mutatva súgta a fülembe az egyesület tel-
jes nevét: Independent Order of Goods Templars – National godtemplar orden. Ma-
gyarul: Független templomos-lovagrend. 

Jézus Mária- gondoltam rémülten- ezek szerint mi a szigorú antialkoholista szerve-
zet tagjai vagyunk. És most ezek biztosan azt hiszik, hogy csúfolkodtunk. 

A kazetta tulajdonosa is kapcsolt, és dicséretére legyen mondva, miután rezzenéste-
len arccal végighallgatta a finom kioktatást, felállt és a közönséghez fordulva mond-
ta: 

- Tisztában vagyunk nemes célkitűzésetekkel, és mivel itt vagyunk köztetek, gon-
dolom érthető, hogy pártoljuk is. Ti nem ismertetek minket, hát bemutatkoztunk. És 
azért forgattuk le pont ezt a kazettát, hogy tudomásotokra hozzuk, hogy a mérsékelt 
és kulturált bor, vagy más szeszesital fogyasztása része a magyarok étkezési szokásá-
nak, és ez nem alkoholizmus. 

A közönség megtapsolta a frappáns magyarázatot de, hogy érdeklődésüket nem 
sikerült a magyar „étkezési szokások” iránt igazán felkelteni, az abból is kitűnt, hogy 
soha többé nem kértek fel bennünket előadás tartására. Hát hogyne, mikor szegények 
ekkorát csalódtak: a kedves, botladozó beszédű és szerény külsőnk álarca mögé oda 
képzelték az ugrásra kész, ivászatra csábító veszedelmes szirént. 

Nagy lecke volt ez nekünk. Azóta minden nagybetűs rövidítésnek igyekszünk, ki-
bogozzuk az értelmét. Még akkor is, ha ez csak általában hosszas utánajárással sike-
rül. 
 
*Az INDEPENDENT ORDER OF GOOD TEMPLARS (IOGT) az Amerikai Egye-
sült Államokban alakult 1851-ben. NATIONALGODTEMPLARORDEN (NGTO) 
néven Svédországban 1879-ben alakult hasonló szervezet. Többszöri névváltoztatás 
után 1970-ben alakult meg a jelenleg is működő szervezet, az IOGT-NTO, mely any-
nyiban tér el az előbbiektől, hogy már nem tartanak semmiféle szertartást. 

 
** Van nekem egy… 
Jag har en förfärligt vana numera 
Vin jag dricker längtar efter något stark 
Det lärde mig för länge sedan mitt far fars far goda far, 
Som skolade också med den stor tunnan. 

 
Térfoglalás 
 
Magyar protestáns istentisztelet Göteborgban. Szokatlanul sokan gyűltek össze, egy 
kedves fiatal zongoraművész ajánlkozott elvégezni a kántori teendőket. Molnár V. 
Pál lelkésszel megbeszélték, milyen énekeket fog a gyülekezet énekelni, mit zongo-
rázzon.  Úrvacsoraosztás is volt, a lelkész már kezdte a szereztetési szertartást, ami-
kor eszébe jutott, hogy megfeledkezett valamiről. Mielőtt megkezdte volna a kenyér 
kiosztását odament a zongoristához, halkan sietősen odasúgta: az úrvacsoraosztás 
alatt csendesen játsszon valami szép dallamot. 



3992                            Tóth Ildikó: Svédországi történetek 

Megkezdődött az úrvacsoraosztás. A lelkész a megtört kenyérrel rendre a hívek-
hez lépett elmondta az igét, átnyújtotta a falat kenyeret. A zene halkan szólt. A lel-
kész arra figyelt fel, hogy az asztal körül állók nagyon furcsán kezdenek viselkedni. 
Egyre vörösebb, egyre feszültebb lett mindenki mintha kacagásukat akarnának visz-
szatartani.  

A lelkész nem tudta, mire vélni a dolgot. Felnézett a még padban ülőkre, azok 
mosolygó, majdnem nevető arccal néztek vissza rá. Az egyik presbiter, látva a lelkész 
értetlen arcát, a zongorista felé bólintott. A lelkész odanézett, de nem vett észre sem-
mi rendkívüli látnivalót a zongoristán. De ahogy jobban odafigyelt, rájött, hogy a 
zenével van valami szokatlan. Mert az Úrvacsorát kísérő halk, kellemes zene ismert 
volt a számára is, de nem éppen egyházi körökből. A zongorista áhítatos arccal, teljes 
átéléssel Tamás Gábor énekes erdélyi sikerszámát játszotta: „A Donát úton nyílnak 
már az orgonák…..” 
 

 

Bajak Zsuzsanna rajza 


