


A LAGOM életérzés 
 

Mérsékelten. Ezt jelenti a svéd 
Lagom szó. Vagyis valamiből ne 
legyen se túl sok, se túl kevés. 

A szótár ennél többet nem tesz 
hozzá. Pedig a Lagom ennél 
sokkal, de sokkal többet jelent. 
És egyben sokkal, de sokkal 
kevesebbet is. 

Pontosan azt, hogy az életet ne 
számoljuk, ne vitassuk, ne 
vágyjuk jobban vagy kevésbé, 
mint mérsékelten. 

Ha a mértékletesség 
filozófiájával élünk, ha 
körülöttünk minden Lagom, 
akkor kiegyensúlyozottak 
leszünk. Lagom, ez a svédek 
boldogság titka

                                                     Svédország, Örebro 2016 – a tipikus vörös re festett ház 
           Kép: szerző 

Polgár Ágnes a Lagom, ami mindig velem van szerzője, a svéd Midsommar 
ünnepének megfelelően virágkoszorúval Kép: Starlet Photo  grapy  

https://www.facebook.com/starletphoto1
https://www.facebook.com/starletphoto1


Őszi tájkép Svédországban Kép: Limagolf

LAGOM, 
AMI AZ ENYÉM
Mintegy harminc éve az életem része Svédország. Először tizennégy éves 
koromban utaztam el a
svéd fővárosba, Stockholmba 1990 augusztusában. Emlékszem, irdatlan nagy 
kulturális sokk ért
akkor engem, bár ezt a kifejezést –kulturális sokk– akkor még nem ismertem.

Körülírni tudtam csak az impulzusaimat, hogy egy olyan építő, életigenlő, boldog 
és egyben egyszerű, természetes hatás ért ott, amivel azóta sem telítődtem. Újra és
újra szükségem van arra, hogy az életem kiegyensúlyozottabb legyen attól, hogy 
odautazom.



Arról, hogy ennek az érzésnek neve is van, pláne nem volt fogalmam, talán azért 
sem, mert olyan sokszor és sok szituációban hallottam minduntalan a svéd 
kifejezést: Lagom.

A Lagom, ami annyit tesz magyarul: Pont jó. Se nem túl sok, se nem túl kevés. 
Éppen elég. 

A Lagom az éppen elég filozófiája. A svédek boldogság titka, ami nem más, mint 
az aranyközépút.

Mindenből.

• Mértékletesség • Fenntarthatóság • Egyensúly 

A Lagom a svédek életvezetési iránytűje. És már az enyém is. Tulajdonképpen észre 
sem vettem, de első perctől megkaptam. Egészen pontosan belém mászott, belém 
ivódott. Vonzott és vonz, hogy újra átéljem.

Ahányszor Svédországba repültem, annyiszor újratöltekeztem belőle. Majd idővel 
már nekem is lett saját Lagomom. Amihez ismét és ismét utánanyúlok, ha 
szükségem van rá.

Márpedig visszatérően szükségem van rá. Ezért már igyekszem megteremteni 
magamnak. Itthon. Magyarországon.

                   Lagom a nyárban, a pihenésben. Háttérben a hamisíthatatlan vörösre festett ház
                   2016 Svédország-Örebro Kép: szerző





 





   

   A Lagom a   gyereknevelésben is: unaloműző munka a játékban. Csiszolni tanult a kisfiam. 
   2016 Svédország-Örebro

      A régmúlt Svédországa is nagyon sok Lagom érzést nyújt. Az egyszerűség mértékletességre hív.
      2016 Svédország - Örebro - Skanzen



NYÁRBÓL AZ ŐSZBE 
LAGOMMAL

Augusztusi lányként lételemem a 
pára, a forróság, a természet nyári 
bódító illata és a napfény. Akár éjjel 
is. Svédországban ez a nyár derekán 
érhető el: A nap szinte nyugovóra sem
tér. Éjjel tizenegykor úgy világít, 
mintha délután lenne, a svédek így 
jóformán le sem fekszenek aludni. 
Inkább grilleznek a szabadban.

Én is szeretek sokáig ébren lenni a 
nyári estéken. Ameddig lehetne 
legszívesebben húznám a nyarat, 
boldog vagyok, amikor itthon az ősz 
közepéig is elnyúlik a Vénasszonyok 
nyara, vagy más néven az Indián-nyár.

Mégis, amikor augusztus 
végére érünk, a meleg és a 
napfény ellenére már készülni 
kezdek azon nyomban az őszre. 

Talán azért, hogy ne érjen olyan
váratlanul majd az őszi 
kopottság, a szürkeség, az eső 
és a hideg. A felkészülést a svéd 
mérsékletesség jellemzi, a 
Lagom. 

Ez idő alatt gyakran keveredik a
két évszak az életünkben. 
Például a gasztronómiában, az 
öltözködésben és a 
lakberendezésben.

A nyár végi főtt kukorica és az őszi vadtermés találkozása



AZ ŐSZBE LÉPNI 
A LAGOMMAL OTTHON, 

NÁLAM

Borta bra men hemma bäst - Mindenhol jó, de a legjobb otthon

A lagom egész évben tart nálam. Hol intenzíven, hol kevésbé. Sokszor A lagom egész évben tart nálam. Hol intenzíven, hol kevésbé. Sokszor 
tudatosan nyúlok hozzá, többnyire olyankor, amikor nem érzem tudatosan nyúlok hozzá, többnyire olyankor, amikor nem érzem 
magamat jól a bőrömben. Mert valami valahogy nem úgy sikerül, magamat jól a bőrömben. Mert valami valahogy nem úgy sikerül, 
ahogyan én szeretném.ahogyan én szeretném.

Olyankor a lagom szól, figyelmeztet, hogy ne érezzem rosszul Olyankor a lagom szól, figyelmeztet, hogy ne érezzem rosszul 
magamat, mert nincs szükségem többre. Pontosan elég minden pont magamat, mert nincs szükségem többre. Pontosan elég minden pont 
úgy ahogy van. Az, ami nem túl sok, se nem túl kevés. úgy ahogy van. Az, ami nem túl sok, se nem túl kevés. 

Ahogyan közeledünk augusztus végéhez, amikor napról-napra egyre Ahogyan közeledünk augusztus végéhez, amikor napról-napra egyre 
hamarabb, és egyre jelentősebben lesz sötétebb és hűvösebb a nyári hamarabb, és egyre jelentősebben lesz sötétebb és hűvösebb a nyári 
estéken, amik kibillentenek az egyensúlyomból, riadalmat keltve estéken, amik kibillentenek az egyensúlyomból, riadalmat keltve 
bennem, hogy vége az én évszakomnak, akkor a lagom a segítségemrebennem, hogy vége az én évszakomnak, akkor a lagom a segítségemre
siet. A lagom az, ami utat mutat megtalálni az őszben is a szépet és a siet. A lagom az, ami utat mutat megtalálni az őszben is a szépet és a 
jót. Azt, ami pont jó.jót. Azt, ami pont jó.

Első lépésként a közvetlen környezetemben az otthonomba Első lépésként a közvetlen környezetemben az otthonomba 
költöztetem be a meleget, de már nem a nyár színeivel, motívumaival, költöztetem be a meleget, de már nem a nyár színeivel, motívumaival, 
képeivel, hanem a kora őszre, avagy az indián-nyárra hangolódva.képeivel, hanem a kora őszre, avagy az indián-nyárra hangolódva.

Mint mindent változást, ezt is a takarítással kezdem el.Mint mindent változást, ezt is a takarítással kezdem el.
Megpucolom az ablakokat a nyári zivatarok maradványaitól, hogy amígMegpucolom az ablakokat a nyári zivatarok maradványaitól, hogy amíg
az őszi eső nem homályosítja el a kilátást, addig hadd élvezzem a még az őszi eső nem homályosítja el a kilátást, addig hadd élvezzem a még 
beömlő napfény csiklandozó melegét.beömlő napfény csiklandozó melegét.





IRÁNY A SZABAD

A svédek nagyon szeretnek a szabadban lenni. Nemhiába. Olyan hosszú ideig 
tart náluk a tél, a sötét, hogy amikor csak tehetik, kimennek élvezni a friss 
levegőt. A svédektől tanultam meg, hogy nem számít a hűvös, de még a hideg 
sem. A babakocsit a hóesésben is lehet tolni, de erről majd a téli kiadásban 
szólok.

Mi sem vagyunk ezzel másként, szeretünk sokat kint lenni a szabad levegőn. De 
ősszel már másként, mint nyáron. Míg nyáresténként szokásunk a csillagos 
égbolt alatt sétálni alvás előtt, addig ősszel kora délutánonként csatangolunk 
egy kicsit, ahogy vége a tanításnak és mielőtt még a leckeírásnak
kellene nekifogni. Az utolsó pillanatig míg nyitva van a fagylaltozó, akár már 
kendővel, sállal is a nyakunkban, de óvatosan elnyalunk egy-egy gombócnyit.

Majd ahogy hűvösödik, a fagylaltot úgy váltja fel a termoszban vitt meleg ital, 
majd az utcán vásárolt forró gesztenye, forralt bor vagy tea.

Amíg lehet hosszú sétákat költünk el, kirándulunk. Piknikezünk pokrócra, avagy 
padra ülve a közeli parkban, erdőben vagy egy tó partján, ám már nem hűsítő, 
hanem testet melegítő ételeket csomagolva. A svédek télen-nyáron szeretnek 
grillezni, őket a szabadban sütögetéstől jóformán semmi nem tántoríthatja el.

Megtanultam tőlük, hogy ehhez gyakran még otthon előre pácolják a húst, a 
halat, a zöldségeket és akár a sajtokat is. És azt is, hogyan kell széngolyók között 
a parázsban úgy sütni akár a marhasteak vagy hamburgerhúst, hogy pont akkora 
készüljön el, amikor a társaság már eléggé megéhezik. Illetve, hogy jobb, ha 
valódi svédasztal van, holott a svédasztal kifejezés nem tőlük ered.

Egyébként az erkély éppen olyan jó hely lehet grillezni, mint egy családi ház 
kertje vagy egy erdei sütésre kijelölt hely, csak a szén helyett az elektromos 
változatot célszerűbb használni, hogy ne füstöljünk.

Egy-egy ilyen kirándulásról sosem térünk haza üres kézzel itthon 
Magyarországon sem. Behordjuk a természetet a lakásba: vadgesztenye, 
csipkebogyó, tűlevelű, színes lehullott falevelek, ágak-gallyak
formájában. Egy-két dísztököt is vásárolunk valamelyik közeli zöldségesnél vagy 
kertészetben.



























      A frissen szedett rókagombából felejthetetlen levest lehet főzni. 2016 nyarán mi is rókagombáztunk 
     Kép: Frugan

      Répatortát először Svédországban ettem. Azóta is az akkor kapott recept alapján készítem. Kép: iStockphoto





A könyv a Szoknya és Nadrág Magazin különszámának, a Lagom Neked Magazin tulajdona. A könyvben 
megjelenő szöveg, képek a Szoknya és Nadrág Magazin tulajdonát képezik. 

A jelen oldalról semmilyen anyag nem másolható, sokszorosítható, nem adható tovább, tölthető fel, osztható 
meg, illetve nem terjeszthető semmilyen formában sem a Szoknya és Nadrág Magazin előzetes írásos 
engedélye nélkül. A könyvben megjelenő anyagok jogosulatlan használata szerzői jogot, és egyéb vonatkozó 
törvényeket sérthet, amely büntető-vagy polgárjogi eljárást vonhat maga után.

További információ: www.szoknyaesnadrag.hu www.lagomneked.hu

A Lagom Neked logó Mucsi Boglárka munkája.

2020 Budaörs – Polgár Ágnes

     Svédország ősszel Kép: Pixabay

http://www.fenntarthatokommunikacio.hu/
http://www.lagomneked.hu/
http://www.szoknyaesnadrag.hu/

