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A TARTALOMBÓL:

Illyés Gyula (1950): 
Egy mondat a zsarnokságról

Hol zsarnokság van,  
ott zsarnokság van,  
nemcsak a puskacsőben,  
nemcsak a börtönökben,  
 
nemcsak a vallató szobákban,  
nemcsak az éjszakában  
kiáltó őr szavában,  
ott zsarnokság van  
 
nemcsak a füst-sötéten  
gomolygó vádbeszédben,  
beismerésben,  
rabok fal-morse-jében,  
 
nemcsak a bíró hűvös  
ítéletében: bűnös!  
ott zsarnokság van  
nemcsak a katonásan  
 
pattogatott „vigyázz”-ban,  
„tűz”-ben, a dobolásban,  
s abban, ahogy a hullát  
gödörbe húzzák,  
 
nemcsak a titkon  
félignyílt ajtón  
ijedten  
besuttogott hírekben,  
 
a száj elé kapott ujj  
„pszt”-jében, hogy ne mozdulj,  
hol zsarnokság van  
ott zsarnokság van  
 
nemcsak a rács-szilárdan  
fölrakott arcvonásban  
s e rácsban már szótlan  
vergődő jajsikolyban,  
 
a csöndet  
növelő néma könnyek  
zuhatagában,  
táguló szembogarában,  
 
az van az éjben halkan  
sikló gépkocsizajban,  
meg abban,  
megállt a kapualjban;  
 
abban, hogy a „halló”  
közben - érzed - a kagyló  
csöndjén keresztül  
figyel egy idegen fül;  
 
nemcsak a telefondrót  
közt vergődő Laokoón-mód:  
vonat, repülő, sínpár,  
gúzsbog, kötélszár,  
 
mert zsarnokság van  
nemcsak a talpra álltan  
harsogott éljenekben,  
hurrákban, énekekben,  
 
az ernyedetlen  
tapsoló tenyerekben,  
az operákban,  
a trombitában,  
 
ott van az utca sarkán  
az éppoly harsány -  
vígan vagy kongó zordan  
feszülő kőszoborban,  
 
az van a derűtelten  
tarkálló képteremben,  
külön minden keretben,  
már az ecsetben;  
 
mert zsarnokság ott van  
jelenvalóan  
mindenekben,  
ahogy a régi istened sem;  
 

mert zsarnokság van  
az óvodákban,  
az apai tanácsban,  
az anya mosolyában,  
 
abban, ahogy a gyermek  
dadog az idegennek,  
ahogy, mielőtt súgtál,  
hátrafordultál,  
 
nemcsak a szögesdrótban,  
nemcsak a könyvsorokban  
szögesdrótnál jobban  
bénító szólamokban;  
 
az ott van  
a búcsúcsókban,  
ahogy így szól a hitves,  
mikor jössz haza, kedves;  
 
az utcán oly szokottan  
ismételt hogy-vagy-okban, 
a hirtelen puhábban  
szorított kézfogásban,  
 
ahogy egyszercsak  
szerelmed arca megfagy,  
mert ott van  
a légyottban,  
 
nemcsak a vallatásban,  
ott van a vallomásban,  
az édes szómámorban,  
mint légydög a borodban,  
 
mert álmaidban  
sem vagy magadban,  
ott van a nászi ágyban,  
előtte már a vágyban,  
 
mert szépnek csak azt véled  
mi egyszer már övé lett;  
vele hevertél,  
ha azt hitted szerettél,  
 
tányérban és pohárban,  
az van az orrban, szájban,  
világban és homályban,  
szabadban és szobádban,  
 

mintha nyitva az ablak,  
s bedől a dögszag,  
mintha a házban  
valahol gázfolyás van,  
 
ha magadban beszélgetsz,  
ő, a zsarnokság kérdez,  
képzeletedben  
se vagy független,  
 
fönt a Tejút is már más,  
határsáv, hol fény pásztáz,  
aknamező; a csillag:  
kémlelő ablak,  
 
a nyüzsgő égi sátor:  
egyetlen munkatábor;  
mert zsarnokság szól  
lázból, harangozásból,  
 
a papból, kinek gyónol,  
a prédikációból,  
templom, parlament, kínpad:  
megannyi színpad;  
 
húnyod-nyitod a pillád,  
mind az tekint rád;  
mint a betegség,  
veled megy, mint az emlék;  
 
vonat kereke, hallod,  
rab vagy, rab, erre kattog;  
hegyen és tenger mellett  
be ezt leheled;  
 
cikáz a villám, az van  
minden váratlan  
zörejben, fényben,  
a szív-hökkenésben:  
 
a nyugalomban,  
e bilincs-unalomban,  
a zápor zuhogásban,  
ez égig érő rácsban,  
 
a cellafal-fehéren  
bezáró hóesésben;  
az néz rád  
kutyád szemén át,  
 

s mert minden célban ott van,  
ott van a holnapodban,  
gondolatodban,  
minden mozdulatodban;  
 
mint víz a medret,  
követed és teremted;  
kémlelődsz ki e körből?  
ő néz rád a tükörből,  
 
ő les, hiába futnál,  
fogoly vagy, s egyben foglár;  
dohányod zamatába,  
ruhád anyagába,  
 
beivódik, evődik velődig;  
töprengnél, de eszmét  
tőle fogan csak elméd  
eszmélnél, de eszme  
csak övé jut eszedbe,  
néznél, de csak azt látod,  
mit ő eléd varázsolt,  
s már körbe lángol  
erdőtűz gyufaszálból,  
 
mert amikor ledobtad,  
el nem tapodtad;  
s így rád is ő vigyáz már,  
gyárban, mezőn, háznál,  
 
s nem érzed már, mi élni,  
hús és kenyér mi,  
mi szeretni, kívánni,  
karod kitárni,  
 
bilincseit a szolga  
maga így gyártja s hordja;  
ha eszel, őt növeszted,  
gyermeked neki nemzed,  
 
hol zsarnokság van, 
mindenki szem a láncban;  
belőled bűzlik, árad,  
magad is zsarnokság vagy;  
 
mert már miattad dermed  
dacba a gyermek,  
s lesz az öledben ringó  
feleség ringyó;  
 
vakondként napsütésben,  
így járunk vaksötétben,  
s feszengünk kamarában,  
akár a Szaharában:  
 
mert ahol zsarnokság van,  
minden hiában,  
a dal is, az ilyen hű,  
akármilyen mű,  
 
mert ott áll  
eleve sírodnál,  
ő mondja meg ki voltál,  
porod is neki szolgál.
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szavakkal utalt Ma-
gyarország napjaink 
történéseivel kap-
csolatos nehézségei-
re. Kiemelte, hogy 
Szent István szelle-
me kell átsegítse a 
magyar nemzetet 
mindenkori élete vi-
szontagságain, mint 
ahogy azt mindig is 

csendben, 
a háttérből 
hatva tette 
évszáza-
dokon át.

Ez a Szent István-i szellem 
kell áthassa a kolóniát is, irány-
mutatóként békét és egyetértést 
teremtve mind magyarhonban, 
mind itt köztünk. Erre emelte 
poharát a jelenlévőkkel együtt.

 (HKZS)

Az Olvasó írja...
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes 
egészében az író véleményét tükrözik. A szerkesztőség ugyanakkor 
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.

Kedves Zsuzsó!
Bennem munkálkodik az együtt érző 

publicista, aki négy lap bukását érte meg 
és tudom, milyen nehéz túljutni az első 
éven. Ezért hadd mondjam: Nagyon jól 
csinálja!

Ez a munka is olyan, mint egyfajta 
szeretetszolgálat. Majd odaát megköszö-
nik... Tudom, vannak, akik úgy várják az 
újságot akár egy találkozást a jó baráttal. 
Különösen a magányosak, az idősek szá-
mára jelent sokat egy újság, ami hozzájuk 
és emlékeikről is szól.

Tehát: csak így tovább! Szeretettel 
Barkuti Jenő, Bátaszék

Kedves Zsuzsó!
Az újság érkezése mindig nagy örömet 

okoz. Alig csúsztatja be a portás az ajtó 
alatt, nekiülök és elolvasom a legnagyobb 
részét, aztán napokon keresztül belenéze-
getek, mert mindig találok valamilyen még 
nem olvasott kis részletet. Óriási munka, 
de nagyszerű az eredmény, gratulálok 
Zsuzsó!

Egy kis pontosítás. Az újság utolsó szá-
mában a Mi történt-rovatnak futballkom-
mentárjában több téves adat szerepel. Mert 
bár Argentína gólarány alapján csoport 
első lett, de nem nyerte meg mind a három 
játszmát, Hollandiával döntetlenre játszott. 
Amikor pedig a németek ellen játszott a 
válogatott, nem vesztett 1-0-ra: előbb Ar-
gentína vezetett 1-0-ra, a németek a meccs 
végén egyenlítettek és pótidő után 11-
esekkel nyertek, nem egy szabadrúgással. 
Szóval a meccs eredménye 1-1 és nem 1-0, 
és a 11-eseken dőlt el.

További jó munkát kívánok szeretettel 
Székásy Miklós

Köszönjük a helyreigazítást! Szerk.

A nagykövetség hivatalos augusztus 20-i 
fogadása a másnapi argentin ünnepnapra 
esett. Meglepően megenyhült, napsugaras 
de kissé szeles tavaszi napon családias han-
gulatban sereglettek össze a meghívottak, 
és az ízletes fölszolgáltak elfogyasztása 
mellett a szokott élénkséggel társalogtak 
mindaddig, amíg Józsa Mátyás nagykövet 
megkezdte ünnepi beszédét.

Ezen a történelmi napon a nagykövet 
rövid, közvetlen beszédben keresetlen 

Nemzeti ünnep a magyar nagykövetségen

A meghívottak hallgatják az ünnepi beszédet       Foto Jakab

Józsa Mátyás és felesé-
ge Gabriella  Foto Jakab

Kedves Zsuzsó!
Íme véleményem a döbbenetes augusztus 

20-i viharról. A Szent István napi várva-várt 
tűzijáték emberemlékezet óta így zajlott, hol 
gazdagabb, hol szerényebb volt, de mindig 
volt, és sose történt baj. Most, 2006-ban 
azonban katasztrófába fulladt. 

Már délelőtt a repülőparádén tömve volt 
a város, a bazilika előtti körmenetről is oda-
tódult a nép, este 8.55 kor kezdődött, de pár 
perccel korábban sűrű fellegek közeledtek 
a város felé. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat a katasztrófavédelmet értesítet-
te és jelzett erős szelet (90-100 km/óra). 
De ez nem erős szél volt, hanem orkán, 
amely nem sokkal a tűzijáték megkezdése 
után óránként 80-100 kilométer sebességű 
széllökésekkel tört a fővárosban tolongó 
milliós tömegre. A Batthyány téren ledőlt a 
délutáni légiversenyre épített média-tribün, 
a Clark Ádám téren egy fa dőlt a tömegre. 

Az eredmény 5 halott és 200 néhány 
sebesült. Akár van tűzijáték, akár nincs 
– a tömeg már jelen volt. Ilyenkor leáll a 
forgalom a kicsavart fák miatt, és a mentők 
is leállnak. Szóval, ha 1000 mentő lett is 
volna ott, tehetetlenek lettek volna. Ez vis 
maior volt. 

Még 7 nappal az események után is 
óránként jönnek a hírek: ki volt a felelős? 
Már unjuk. Három vagy négy „kicsi em-
berkét” már elbocsátottak, de fejeknek kell 
hullani. Ki a felelős? Talán Szent Péter, 
vagy maga az Úristen a felelős? Őket tegyék 
felelőssé. Ennek a kor-
mánynak túl sok vaj van 
a füle mögött, hazudtak, 
hazudnak és csalnak 
minden szinten, de ez 
a legkevesebb, amiért 
felelősségre lehet von-
ni őket. Ez volt a ma-
gyar cunami, földrengés 
– egyszóval katasztrófa, 
amiért senkit nem lehet 
felelőssé tenni.

Farkas Nándor, Budapest 
(Fotók Magyar Nemzet)

Kedves Zsuzsó!
Ha még nem tettem volna, nagyon 

köszönöm az újságot, szép, tartalmas, és 
csak gratulálni tudok a szorgalomhoz és 
kitartáshoz. Isten sokáig éltesse, egészsé-
gét óvja, munkájában erősítse a szétterült 
magyarság összefogásában. 

Szeretettel 
Csapó Bandi, Sydney

Kedves Zsuzsókám!
A követségi koncert nagyon, nagyon jó 

volt. Az idén 
már kissé túl-
zás az a csupa 
Mozart, és ami 
a  l eg jobban 
tetszett, az a 
Dohnányi két 
Liedje. Valami 
h ihe t e t l enü l 
szépek... Még 
Richard Strauss 
dalainál is szeb-
bek... A szoprán is remekelt. Kevesen vol-
tunk, de megérte.

A cserkészbálról még néhány közvetlen 
megjegyzés tőlem, mint egy „karzatról” 
nézőtől: Meglepően kevesen voltak a 
„mindig ottlévők”-ből. Lehet azért, mert 
nem volt helybeli elsőbálos? Vagy mert túl 
közel esett a Regösfesztiválhoz, és így az 
emberek kissé kifáradtak?

Gyönyörűen volt megterítve, a vacsora 
jó volt, a zene, mint mindig. Amit viszont 
különösen ki akarok hangsúlyozni az, hogy 
igazán megható, hogy a 48. Cserkész-
bálon 5 „külföldi’’ elsőbálos volt (noha 
az egyik Barilochéból jött, de az nekünk 
majdnem olyan, mint a külföld, pláne, ha a 
repülőjegyek árát vesszük...)

Dóryné Paulette (NSZK) mondta a ma-
gyar köszöntőt az elején. Engem igazán 
meghatott, hogy neki (és gondolom u-
gyanígy azoknak, mint Jutka “Csutka” és 
Benedek László, akik Bécsből-Budapestről 
elküldték a lányokat a bálra, ami nem kis 
szó!), mennyire fontos ez a tradíció, hogy 
ugyanazon a lépcsőn, mint hajdan ő, most a 
lánya jön le... Ezt mi itt már többször láttuk, 
mert 48 év után már nemsokára a 3. generá-
ció jön le a lépcsőn. De hogy azoknak, akik 
innen jó régen, jó messzire elmentek, és 
minden gyerekük már külföldön született, 
ez ennyire fontos - erre sose gondoltam.

Tehát: brávó-brávó azoknak, akik fárad-
ságot nem kímélve megorganizálták ezt a 
bált! Ahogy látom, minden évben nehe-
zebb, de csinálják tovább, rendületlenül. 
Kalapot le!

És ha másért nem, már csak azért is, mert 
még mindig, globalizáció ide, globalizáció 
oda, a hagyomány fontos!

Puszillak
Sebess Zsuzsi

Megérdemelt siker! b.-j.: Lei-
demann Sylvia karvezető-
szervező Susana Kasakoff 
zongoristával        Foto JAKAB

A művészgárda koccintása: b.-j.: Carlos Céspe-
des klarinét, Susana Kasakoff zongora, Leide-
mann Sylvia szervező, Gisela Barok szoprán, 
Inés Panzone Benedek zongorakíséret  

Foto JAKAB

... et toute la compagnie: b.-j.: Lovrics Jancsi, 
Enevoldsen Julieta, Papp Gábor, Dóry Kinga, 
Benedek Anna, Lajtaváry András, Benedek Dóri, 
Lovrics András, Luraschi Bea, Dóry Botond

 G-FOTO 

Tisztelt Szerkesztő Asszony!
Nekünk, hiteles 56-osoknak, akik meg-

úsztuk a bitót, de hosszú éveket töltöttünk 
a kacsingatós Kádár /Csermanek/ börtönei-
ben, e keserű tapasztalat szülte azt a gondo-
latot, hogy egy 56-os vándorkiállítást kell 
szervezni – elsősorban a magyar fiatalság 
részére -, hogy megismerjék hazánk újkori 
történelmének hiteles eseményeit.

Esztergomi bajtársakkal tizennyolc 
tablóból álló fotósorozattal és némi sze-
gényes tárgyi emlékekkel indult e kiállítás. 
Meglepett és további cselekvésre sarkallt 
az a hihetetlenül nagy érdeklődés, ami e 
kiállítást kísérte.

Oroszlányi Balogh Gyulával további 
relikviákat gyűjtöttünk, sőt korabeli de 
hatástalanított fegyverekkel egészült ki a 
gyűjtemény, amelyet Pongrácz Gergely 
kiskunmajsai 56-os Múzeumából kaptunk 
kölcsön. A siker meglepő volt, még kül-
földre is kérték. Itthon több mint tizenöt 
alkalommal lett bemutatva iskolákban, 
kultúrotthonban, polgárok-házában, stb. A 
vendégkönyv bejegyzései szerint gyakrab-
ban és harcokban részt vett, hiteles sze-
mélyek visszaemlékezéseire kíváncsiak, és 
nem az íróasztal hőseire. Örültünk az egyre 
nagyobb érdeklődésnek, és igyekeztünk a 
meghívásoknak eleget tenni. Ha valami 
megsérült kijavítottuk, vagy új szerzemény 
esetén azt témák szerint elhelyeztük.

Honfitársaim! Az 56-os Szabadságharc 
a világtörténelem egyetlen tiszta forra-
dalma volt, amely elbukásában is győzött, 
és megásta a kommunizmus sírját.

Schrötter Tibor, 
A-00-10148 politikai elitélt, 

Budapest

HÍRFORGÁCSOK
Megszűnik a határon túliak budapesti 

Márton Áron Szakkollégiuma. Gyur-
csány Ferenc bejelentette, hogy a belföldi 
gazdasági rendteremtés után tekintetét a 
nemzetpolitikai stratégiaváltás felé fordítja. 
Ennek jeleit a határon túliak kollégiumá-
nak megszűntetése előtt is érzékelhettük: 
megszűntették a Határon Túli Magyarok 
Hivatalát, s ehelyett kétoldalú tárgyalásokon 
próbálják, az eddigi tapasztalatok szerint, 
egymás ellen is kijátszani a Trianon és az 
utána következők nyomában nyolcfelé bontott 
magyarságot. A Márton Áron Szakkollégium 
megszűntetésével nemcsak a másfél évtizedes 
múltra visszatekintő, másfél ezer határon 
túlról érkező diák szállás- és tanulóhelyét, 
hanem a magyar kollégiumi hagyományok-
nak megfelelő, a szellemi és a nemzeti kultúra 
otthonát számolják fel. Erdely.ma

Magyar Reformátusok V. 
Világtalálkozója Kolozsvárott

Az esemény Bocskai István szabad-
ságharcának gazdag eszmei és történelmi 
örökségéhez kapcsolódik a fejedelem 
szülővárosában. 400 esztendeje annak, 
hogy Bocskai vezetésével őseink nemzeti 
és vallásszabadságért vívott küzdelmüket 
győzelemre vitték, és a bécsi béke által 
megalapozták a magyarság jövőjét. Igét 
hirdetett Papp Géza, az erdélyi református 
egyházkerület püspöke, majd Tőkés László, 
Királyhágó-melléki református püspök és 
Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke mondott köszöntő 
beszédet. (MNO - radio.hu)

„Tisztelt Szerkesztő Úr!
Ne haragudjon, hogy ismeretlenül za-

varom, de ellenállhatatlan lelki kényszer 
következtében írok, mert a férjem azt állít-
ja, hogy Ön nem normális. Tegnap is azt 
mondta, hogy tiszta hülyének tetszik lenni, 
mivelhogy újságot szerkeszt, ahelyett, hogy 
valami tisztességes foglalkozás után nézne. 
Én megvédtem kegyedet, mert tudom, hogy 
ilyennek is kell lenni, mint maga, mert mi 
lenne, ha mindenki rendes ember lenne? 
Kész nevetség a férjem részéről, nemde? 
Én mélyen tisztelem kegyedet és kérem 
ne nehezteljen emiatt az uramra, de ő nem 
tudja értékelni az irodalmat, habár egykor a 
Fővárosi Könyvtárban volt alkalmazásban. 
Én nem. Ettől függetlenül sokat olvasok min-
denféle íróktól meg magától is. Kérem adja át 
szegény feleségének szívélyes üdvözletemet 
és maradtam hazafias tisztelettel.                           

Mrs. Cservenka Gergelyné”
Kedves Mrs. Cservenka!

Hálásan köszönöm szívből jövő sorait, 
végtelenül örülök, hogy kedves levelé-
vel ismeretlenül is zavart. Férje lesújtó 
véleményét ne vegye komolyan, higgye 
el, a feleségem is hasonlóképpen szokott 
nyilatkozni időnként. Ezer szerencse, hogy 
Önhöz hasonló rokonlelkek is akadnak 
hébe-hóba, ez ad nekem kitartást a további 
kétségbeesések megőrzésére. Minden jót, 
kellemes ünnepeket, maradtam sírig hű 
írója…

T A L L Ó Z Á S :
A m e r i k a i  

M a g y a r  Ú j s á g
(Baltimore)
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1956-ban
az októberi nagy viharban

már verve volt a Vörös Góliát, 
s a szabad világ bennünket csodált.
De Szuez miatt magunkra hagyott

S az orosz ismét orvul ránk csapott.

1956-ban
a novemberi csatazajban

az éteren át küldtük jajszavunk, 
hogy gyilkosoknak karmában vagyunk,

még évtizedek múltán is perel,
mert halálukért senki sem felel!

1956-ban
legázoltan is hittünk abban,

hogy annyi vér és szenvedés után,  

egy eljövendő jobb kor hajnalán
a szent szabadság napja felragyog,

s a KERESZT legyőz minden 
CSILLAGOT!

Kelt: 1956-ban... írta Weiner Albert 
Az oldalunkon alkalmazott grafikákat 
Szalay Lajos művész alkotta

és gyarmattá lesz ismét a haza,
ha győzni fog az árulók hada.

1956-ban
a nemzetmentő szörnyű harcban
a halál könnyen, gyorsan aratott.
A hősként elhullt több ezer halott  

1956-ban
mindnyájan egyek 

voltunk abban,
hogy rabláncunkat nem 

hordjuk tovább,
s a megszállók 

és bábjaik hadát  
elűzni innen 

van elég erőnk...
 és lesz még boldog, szép  

magyar jövőnk.

1956-ban
együtt voltunk, kar a karban

és együtt mondtuk eskünk szövegét,
hogy szabadságért harcol most a nép
és jaj annak, ki fegyvert fogva ránk,

elnyomná ismét szent magyar hazánk!

1956-ban
a Himnusz szállt a harci zajban

és véráztatta barrikádokon,
a Nemzeti Dal szólt az ajkakon... 
hogy „Talpra magyar!” – szentül 

esküszünk:
mi rabok többé soha nem leszünk!

1956-ban
elmondtuk versben, zengtük dalban,

hogy bús tegnapra víg holnap köszönt.
Mert nem kívánunk újabb vérözönt,  
hisz’ elhullott már annyi jó magyar,

s a nép most békét, megnyugvást akar.

56 még élő hősei,  elesett  és  meghurcolt áldozatai  emlékének  ajánlva:
Ezerki lenszázötvenhatban ... 

újságokból rögtönzött 
fáklyaerdőt, a lángok 
fenyegető vonaglását 
az egyre sűrűsödő éj-
szakában...

Hosszú várakozás 
után Nagy Imre végre 
megjelent a Parlament 
erkélyén. A sötétben 
alig lehetett felismerni.

- Elvtársak! - kezdte, 
de a tömeg sértett föl-
horkanással válaszolt:

- Nem vagyunk elvtársak!!!
A volt miniszterelnök beszéde csalódást 

keltett. Zavar és ijedtség csendült ki belőle. 
Folyton csak ezt ismételgette:

-Nyugodjanak meg! Nyugodjanak meg! 
Menjenek szépen haza!

Aztán megint csönd lett 
és sötétség. Órákhosszat 
álltunk, álltunk, mintha 
földbe gyökeredzett vol-
na a lábunk. Kósza hírek 
érkeztek a rádiótól, hogy 
“ott már harcok foly-
nak...” Sokan elindultak 
a Bródy Sándor utca felé. 
Mások barrikádok építé-
sét fontolgatták.

“Aludjunk az egészre egyet, majd holnap 
meglátjuk, mi lesz!” - szólalt meg bennem 
a józanság hangja, mivel magassarkú 
cipőmbe bedagadt és egyre jobban fájt a 
lábam.

Alig tudtam gyalog átvánszorogni a 
Lánchídon. A város budai része nyugodt 
volt, sőt: kihalt. Szelíd fények ringatóztak 
a Dunán... 

“Majd holnap!”,- de akkor még nem 
tudhattam, hogy másnapra lezárják a hi-
dakat, s csak a túlpartról figyelhetem majd 
szívszorongva a Pesten föl-fölkattogó gép-
pisztoly-sorozatokat, s lakásomban a rádió 
egymásnak ellentmondó jelentéseit. Nem 
sejthettem, hogy majd csak a “véres csütör-
tök” zűrzavarában leszek újra szenvedő 
részese az eseményeknek...

*
Azóta, több évtizedes emigrációmban, 

sokat töprengtem azon a napon, s máig 
sem egészen értem, hogyan történhetett 
meg mindaz, ami történt? Milyen nehéz két 
ember között is harmóniát teremteni, akkor 
pedig néhány óra leforgása alatt eggyé 
forrott, “egy hullámhosszra” hangolódott 
egy egész ország!

Ha valaki (Szent Péter?) halálom után 

Saáry Éva (Lugano):                                         AZ A NAP
Ki gondolta volna, 

hogy azt a fiókot, amit 
aznap délután becsuk-
tam, soha többé nem 

fogom kinyitni? Ki sejtette, hogy azt a 
munkát, aminek éppen akkor gyürkőztem 
neki, nem tudom többé folytatni??

- Várj! Várj egy kicsit! Mindjárt én is 
jövök! - könyörögtem Csillag Palinak, aki 
a sors szeszélye folytán nemcsak egyetemi 
évfolyamtársam, de a minisztériumnál 
fölöttesem is volt.

Pali azonban nem volt hajlandó meg-
várni, amíg befejezem a felsőpetényi 
tűzállóagyagrétegek korrelációját. Arca 
égett, szeme tüzelt, és én egyszerre rá-
döbbentem, hogy olyan hullámok sodrába 
került, amelyek erősebbek az ő egyéni 
akaratánál. Lelkesen, fölhevülten rohant el, 
hogy “legalább a Parlamentnél” utolérje a 
tüntető tömeget.

*
Bevallom, nem nagyon kísértem figye-

lemmel a Petőfi Kör üléseit, s az Irodalmi 
Újság vérpezsdítő nyári számai is csak 
hébe-hóba kerültek a kezembe. Kint kóbo-
roltam a bányáknál, s ifjú lévén, reménytel-
jes és kilátástalan szerelmeim latolgatása 
foglalta el az időmet. Csak október 6-án, 
a Rajk-temetés hírére kaptam föl hirtelen 
a fejem. Az már valahogy “meghaladta 
a mértéket”... Aztán ismét tompa, vihar 
előtti csend.

23-a (kedd) vidám, verőfényes reggellel 
kezdődött, s én gondtalan jóérzéssel ültem 
föl a 2-es autóbuszra, hogy budai laká-
somtól, végigutazva jóformán az egész 
városon, Népköztársaság-úti irodámba, a 
Pestvidéki Ásványbánya Vállalat központ-
jába menjek. Első alkalommal volt rajtam 
többhónapos takarékoskodás árán szerzett 
szép, kockás átmeneti kabátom s a Kos-
suth Lajos utca egyik udvari műhelyéből 
méregdrágán vásárolt zöld, magassarkú 
cipőm. (Akkor viseltem mindezt először és 
- utoljára! Midőn évekkel később - már az 
olasz divat könnyed eleganciájára hangolva 
- visszatértem Budapestre, nevetségesen 
tramplinak találtam a lábbelit, ormótlannak 
a kabátot).

Unalmas irodai nap. Ásítozás, tevés-
vevés az asztalon, szöszmötölő nekiké-
szülödés a munkának... Már éppen el akar-
tam merülni a kedvetlen tevékenységben, 
midőn megszólalt a telefon. (Nem volt 
külön szobám, egy helyiségben ültem a 
főmérnökkel, a káderessel, a technikus-
lányommal. Így mindenki hallhatta a 

beszélgetésemet - lega-
lábbis az én csodálkozó 
kérdéseimet, feleletei-
met).

- Mit mond? Nem lé-
tezik! Hogy-hogy...???

A vonal másik végén 
a Művelt Nép Könyv-
kiadó nemrég megis-
mert lektora, Tamáskó 
Ödön volt. Ő számolt 
be nekem izgatottan a 
reggel óta történtekről. 
Aztán, lelkiismeretes tudósítóként, órá-
ról-órára fölhívott. Nem törődtem többé 
vele, hogy irodánkban hétpróbás kommu-
nisták is ülnek, szimultán közvetítettem 
környezetemnek a híreket: Petőfi-szobor, 
Bem-szobor, kivágott zászlók, hajmeresztő 
jelszavak... Lassan mindenki abbahagyta a 
munkáját. Várakozón körém sereglettek.

Ödön fejcsóváló hitetlenséggel kom-
mentált mindent. Nem bízott a sikerben. 
Engem azonban egyre jobban hatalmába 
kerített a lelkesedés, s ez a mámor fokoza-
tosan átragadt társaimra is. Ekkor “ugrott 
be” Pali barátom a központba, de már 
száguldott is tovább, mint egy megszállott. 
Távozása után én sem voltam képes a he-
lyemen maradni. “Majd holnap folytatom 
a munkát”-jelszóval becsaptam a fiókot. 
Érdekes módon, eszembe sem jutott “tá-
vozási engedélyt” kérni - miként szokásban 
volt - a főmérnöktől. Már csak a vonzásra 
figyeltem. Ugyanígy tettek a többiek is. 
Délután 4-re, noha közönséges munkanap 
volt, kiürült az iroda.

Nem tudom, hogyan jutottunk Stu-
bits Jancsi kollégámmal a Parlamenthez, 
csak arra emlékszem, hogy keserves volt 
a járás vadonatúj, magassarkú cipőmben. 
Mire odaértünk, zsúfolásig megtelt a tér 
és a környező utcák. “Egy gombostűt sem 
lehetett volna leszúrni”. A diákok száma 
ekkor még elenyésző volt. A gyárakból, 
hivatalokból kitódult dolgozók (munkások, 
értelmiségiek vegyesen) alkották a társaság 
zömét. Teherautókról leugráló emberek har-
sány kiáltásait hallottam: “Mink vagyunk a 
vörös Csepel!” - s ezekben a mondatokban 
leplezetlen gúny harsogott.

50 esztendő távolából az események 
egymásutánja összekeveredik az emléke-
zetemben. Időnként Nagy Imrét reklamálta 
a tömeg, időnként azt, hogy távolítsák el 
az épület tetejéről a vörös csillagot, aztán 
pedig a kioltott fény miatt zúgolódtak. 
Azóta mindezt sokan elmesélték, leírták: az 

megkérdezné, “érdemes volt-e élnem”, 
habozás nélkül válaszolnám:

- Igen, az 1956-os októberi napok csodá-
jáért; azért a mámorért, amit akkor éreztem, 
s melyhez azóta sem volt semmi fogható, 
még a szerelem legforróbb pillanatai sem! 
Szánalommal tekintek mindenkire, aki eze-
ket a rendkívüli pillanatokat át nem élhette, 
meg nem ízlelhette! (S ezen november 4-e 
hajnalának szörnyű csalódása és fájdalma 
sem változtatott!)

*
Pali barátomat csak 1992 őszén, egy 

évfolyamtalálkozón láttam viszont. Ko-
moly, szakállas “úr” lett belőle. Első pilla-
natban meg sem ismertem. Aztán hirtelen 
bekövetkezett tragikus haláláig többször 
találkoztunk, de ha visszagondolok rá, 
most is úgy él az emlékezetemben, ahogyan 
azon a történelmi délutánon ifjú hévvel el-
rohant. Stubits Jancsi, úgy tudom, valahol 
Kanadában talált magának “új hazát”, ami 
pedig Tamáskó Ödönt illeti, nem sokkal 
a Forradalom leverése után eltávozott az 
élők sorából anélkül, hogy mégegyszer 
beszélhettem volna vele. Nem volt köztünk 
szerelem, csak kezdődő, félszeg barátság. 
Alakja mégis összeforrott 1956. október 
23-ával. Mindketten egyformán éreztünk, 
de amíg én hittem a győzelemben, ő kétel-
kedett és - félt. (Sajnos, neki lett igaza!) 
Nem maradt más számomra belőle, mint az 
a kis, vaskos bronzdarab, amit pár nappal 
később, a Nemzeti Színház közelében (az 
Emke sarkán) az akkor már csupán két 
hatalmas csizmára redukálódott Sztálin-
szoborból nagy üggyel-bajjal lefűrészelt. 
Ezt, szent ereklyeként, ma is őrzöm. 

A svájci iskoláskönyvek a “História 
szimbólumaként” mutatják be a Diktátor 
Budapesten ledöntött bálványának fény-
képét. Ez a kis bronzdarab számomra - még 
általánosabban - minden földi hatalom és 
becsvágy hiábavalóságát bizonyítja: Sic 
transit gloria mundi - így múlik el a világ 
dicsősége!
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BRAZÍLIAI  HÍRADÓ
 (Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Viszontagságos utazás és 
USA-i beszámoló

Az idén, 2003-hoz hasonlóan egész Euró-
pa rendkívül meleg nyárra panaszkodott. 
Magyarországon július-augusztusban hat 
hét alatt még este sem esett a hőmérséklet 
30º C alá.

Alig érkeztem meg Budapestre, megálla-
pítottam, hogy barátaim rossz hangulatának 
nem csak a meleg volt az oka. Mert Magyar-
országon még különösen meleg nyarat ho-
zott a Gyurcsány-féle „megszorító csomag”, 
amely általános adóemeléseivel, a közgaz-
dászok által legkevésbé kedvelt eszközével 
akarja az államháztartás hiányát fedezni, és 
amely még ráadásul nincs is összhangban az 
Európa Uniós konvergenciaprogramjával. 
Ez külföldön bizalmatlanságot, belföldön 
általános lehangoltságot keltett. Miután 
ennek ellenére a közvélemény-kutatók 
megállapították, hogy manapság csak kis 
országokban lehet az ember boldog, én is el-
határoztam, hogy körülnézek a legközelebbi 
kis országokban. Szerencsére a térség kitűnő 
autópálya-hálózata ma már lehetővé teszi, 
hogy gyorsan eljuthassál a legváltozatosabb, 
csodás vidékekre. Elhatároztam tehát, hogy 
ellátogatok a messzi, de mégis oly közeli 
Szepességbe, ahonnét még aznap vissza lehet 
érkezni Budapestre!

A „Felvidéki paradicsom” szlovák nem-
zeti parkon át vitt utam, ahol a keskeny, 
meredek szurdokvölgyek, hegyi patakok és 
vízesések csodás természeti látnivalókkal 
kényeztetik a turistákat. Sötétzöld szín-
áradata leginkább az argentínai Tűzföldre 
emlékeztet. Itt található a híres dobsinai 
jégbarlang, ahova Budapestről már 1870-től 
direkt vasúttal lehetett eljutni és a barlang 
jegén korcsolyázni. Szlovákia jó utaival, 
a trekking-kedvelők számára sziklába vert 
láncokkal ellátott ösvényeivel jól felkészült 
az idegenforgalomra, de a nevezetességek 
előtt még a lélegzetet is díjazzák. Így aztán 
az Andrássy-kastély lefényképezésére szük-
séges félperces megállást is fizettették.

A Magas Tátra, a világ legkisebb alap-
területű magashegysége bízvást szerepel-
hetne a Guinness rekordok 
könyvében. A hófedte csúcsok 
drámaiságát külön kiemeli, 
hogy a hegység lábánál fekvő 
szepességi medence teljesen 
sík terület.

Lőcse már 1200-tól kezdve 
a szepességi városszövetség 
központja. Károly Róbert magyar 
király áru-megállapítási joggal 
ruházta fel a várost, amelynek 
élénk gazdasági fellendülését 
köszönhette a Középkorban. 
Remek gótikus és reneszánsz 
polgárházai mellett, itt épült a 
híres Jakab templom, ahol meg-
csodálhatjuk a világ legmagasabb 

Felvidék
Orbán László beszámolója nyomán sajtó alá rendezte Bonczos Zsuzsa

(képanyag a szerzőtől)

gótikus szárnyas oltárát, a XVI. századbeli 
Lőcsei Pál művészi alkotását. 

Trianon hosszú árnyéka végigkísért egész 
utamon. A közeli Görgőn megálltam a Gör-
gey kastély előtt (Ma Nevelőintézet). Elha-
nyagolt parkjában megilletődve találtam rá 
mindhárom, az I. Világháborúban hősi halált 
halt Görgey fiú sírjára, a Horatius-felirattal: 
„Dulce et decorum est pro patria mori” – édes 
és dicső dolog a hazáért meghalni...

Távolabb Szepesvár, ma Közép-Európa 
egyik legnagyobb kiterjedésű várromja. Itt 
született Szapolyai János magyar király. A vár 
később a Thurzók és Csákyak birtoka volt, 
ma UNESCO világörökség. Megdöbbenve 
olvastam üszkös falán egy kopott bevésést: 
„896-1896, ezeréves Magyarország”.

Festői tájak között folytattam utamat, ahol 
szemem előtt hamarosan Igló, a történelmi 
diákok városa, majd az egekbe nyúló Magas 
Tátra alatt fekvő Késmárk városa bontako-
zott ki. Az ezeréves magyar kultúra számos 
kisebb helységben is nyomot hagyott. Így 

például a világörökségnek kine-
vezett Zsigrán, ahol a templom 
falán híres freskói örökítik meg 
Szent László magyar király kun 
vitézekkel vívott harcát, vagy Po-
dolán, ahol Krúdy Gyula tanult.

Felvidéki utam után a buda-
pesti Gellért szállóban pihentem 
néhány napot, ahol egy kellemes 
estét töltöttem „argentin társaság-
ban”: meglátogattak Misley Ká-
roly volt nagykövetünk, aki most 
Magyarországot képviseli az 
Európa Tanácsban környezetvé-
delmi téren, valamint a kedves, 
közismert Emődy házaspár. (l. 
fotó a 7.o.-n)

Dr.Orbán László a lőcsei 
főutcán

... és a Jakab templom

Lőcse városháza...

Ezt a párizsi De Gaulle repülőtérrel 
kell kezdjem. Egyenesen kötelességemnek 
tartom, hogy felhívjam a figyelmét minden 
utazó barátomnak és ismerősömnek, hogy 
a De Gaulle repülőtér, ebben a pillanatban, 
Európa egyik legkaotikusabb repülőtere. 
Őrült nagy, de nem ez a fő baj, hanem 
valószínűleg az, hogy már elég régóta 
átépítés alatt van. Ezért nem stimmel sem-
mi, ami a jegyeteken hátul elegánsan rá 
van nyomtatva, mármint, hogy teszem fel, 
a B-re érkezel és a D-ről indulsz tovább, 
mert se nem oda érkezel, ahová írják, se 
nem onnan indulsz el... A kiírásokkal is baj 
van, egyrészt az átépítés miatt levették és 
még nincs helyette új tábla, másrészt, mert 
elágazó folyosókon egyszerűen nincs útba-
igazítás... Ugye hihetetlen? Már a repülőben 
kihirdették, hogy ne aggódjunk, mert vár 
egy eligazító személy... hát nem várt. Na jó, 
de volt a busz, amire felgyömöszölődtünk 
és elindultuk. A busz már elég sokáig ment, 
míg egyszerre csak felfedeztük, hogy már 
másodszor, majd már harmadszor megyünk 
el ugyanott. Te jó ég – gondoltam – ez a rep-
tér-sofőr eltévedt itt bent a reptéren, talán 
egy új alkalmazott - de aztán halljuk ám, 
hogy nagy mérgesen közli a központjával, 
hogy már harmadszor akar megállni a neki 
kijelölt számú beállóban és az állandóan 
foglalt. Kapott tehát egy újabb számot és 
beálltunk... valószínűleg egy egész más 
helyre, mint ahová kellett volna, hogy to-
vábbi célunkhoz vivő gépeinkre rátaláljunk. 
Miután csak egyórás átszállási időnk volt és 
ezzel a körbeutazgatással, meg-megállással 
már jó 20 perc elmúlt, hát erőltetett iramban 
kezdtük keresni a gate-eket. Időnként más 
átszállókkal kereszteztük egymást, akik 
szintén kétségbeesetten kerestek, amikor 
végre ráakadtunk a kijáratokra. 100 kijárat 
volt, mi az 50.-nél lettünk átvilágítva, majd 
most már valóban rohanólépésben indultunk 
a 92. kijárat felé. Még szerencsére elértük 
a müncheni gépet és teljesen kimerülve 
rogytunk üléseinkre. Felkészültünk lelkileg, 
hogy ilyen átszállási dili után a csomagjaink 
biztos nem fognak velünk együtt megérkez-
ni a végcélhoz. Mily nagy volt a csodálko-
zásunk és megkönnyebbülésünk, mikor a 
mi kofferjaink bújtak ki legeslegelsőnek a 
gumifüggöny mögül...

Aztán a Németországban és gyere-
keinkkel/unokáinkkal eltöltött további 
három hónap alatt teljesen elfelejtettünk 
a De Gaulle-reptéri élményeinket. Csak 
akkor jutott újra minden eszünkbe, amikor 
indulnunk kellett utunk utolsó szakaszára, 
USA-ba. Hogy rövid legyek, a müncheni 
bejelentkezésnél elpanaszoltuk, hogy jaj, 
valami segítség kell Párizsban az átszállás-
nál, és szó nélkül tolószéket biztosítottak 
számunkra! Hát ez volt aztán a gyönyör! 
Mindenkinek ajánlom ezt a trükköt. Ké-
nyelmesen ülve, kézipoggyászunkat lábhoz 
téve, villámgyorsan haladtunk, ahogy fu-
tólépésben tolt minket két izmos marokkói 
legény, és mi csak barátságosan nézegettük 
a körülöttünk lótó-futó reptéri világot... 
Mivel azonban a New York-i kiszálláshoz is 
járt még nekünk a tolószék, Kinga lányunk 
szeme ijedtében nagyranyílt az üvegfal 
mögött, hogy te jó ég, mi történt, hogy apá-
mat és anyámat tolószékben hozzák... Mivel 
New Yorkban még az az előny is járt a 
tolószékkel, hogy nem kellett végigállnunk 
a mindig végeláthatatlan, hosszan kígyózó 
sort a vámnál, mert elsőnek minket toltak 
oda a kontrollhoz, hamar kikerültünk, így 
Kingának nem kellett sokáig izgulni, hogy 
hirtelenjében nyomorékok 
lettünk... 

Connecticutban már kel-
lemes kora tavaszi világ várt. 
A fák még meztelenek voltak, 
de a hónak már híre-hamva 
sem volt. Itt is szigorú óra-
rendben éltünk, de volt időnk 
nagyokat sétálni a lakóne-
gyed kertjei között. Kinga 
úgy rendezte a dolgait, hogy 
mindig elvitt minket, amikor 
a gyerekekért ment, vagy vá-
sárolni. Így megismertük az 
unokák óvodáját és iskoláját, 
óvónőjét és tanítónőjét, és a 

supermarketek gyöngyét! 
Mert csak annak lehet 
nevezni azt az üzletet, 
ahova Kinga jár. Amerika a marketing ki-
találója és koronázatlan királya, és az egyik 
leggyermekszeretőbb világrész. Ebben a su-
permarketben a zöldségek azt éneklik, hogy 
“Old Macdonald had a farm” - és közben 
táncolnak. A tejtermékek mellett egy ha-

talmas tehénfej áll 
ki a falból, aminek 
a nyakán meg lehet 
húzni a kolompot, és 
akkor a tehén barát-
ságosan elbőgi ma-
gát.  A fejed fölött 
körbe-karikába egy 
játékvonat jár és a 
mozdonya nagyokat 
pöfög és sípol. Va-
laki állandóan meg-
kínál valami finom 
falattal, a friss patto-
gatott kukoricába 
belemarkolhatsz, a 

gyümölcsös kosaraknál célba dobhatsz. 
Szóval a gyerekek nem nyaggatják a vá-
sárló szüleiket, hanem itt-ott megállnak, 
játszanak és bámészkodnak... akárcsak a 
dél-amerikai nagymama... 

Észak-Amerika 3 éve háborúban áll 
Irakkal. Egy csúnya háborúban. Az elesett 
amerikai katonák száma még mindig nő, 
merényletek, robbanások, emberrablások 
napirenden vannak. Látható és láthatatlan 
ellenség ellen harcolnak. A leggonoszabb 
ellenfélről számol be egy márciusi lap: 
IED=Improvised Explosive Device=ez a 
rögtönzött, házi készítésű robbanó készít-
mény a felelős a halottak 62%-ért! Ezek 
az IED-k, amelyeket elrejtőzött forradal-
márok működtetnek, talicskákba, festékes 
dobozokba, szemétládákba, plasztiküve-
gekbe vagy akár iskolaudvarokon elrejtve 
robbannak váratlanul. 2004-ben 150 millió 
dollárba került ezeknek a felkutatása és 
leszerelése, 2006-ban már 3 milliárdba. 
Nem egy eset van leírva, mikor erre az élet-
veszélyes munkára jól kiképzett műszaki 
sikeresen leszereli az egyik IED-t, félmé-
terrel arrébb robban fel a másik és megöli... 
Egy ilyen háború mekkora emberáldozatot 
követel? - kérdik az újságok. Kivéve azokat 
a családokat, akiket közvetlenül érint ez 
a tragédia, a többi honpolgárnak nem 
romlik el ettől a közérzete. Változatlanul 
dolgozik, megkeresi a kenyerét, prosperál. 
Ez a hatalmas, jómódú ország nyugodtan, 
derűsen éli a világát. Állásnélküliség van, 
de nem vészes. Szegénység van, de nem 
tragikus. Természetes katasztrófák vannak, 
de megoldják, a károkat kifizetik. A ren-
geteg illegális bevándorló megél, a brazil 
takarítónő saját autójával érkezik, órára 
keres és nem napra, saját porszívójával 2 
óra alatt kitakarítja a nagy házat.

És gyerek is van bőven. Talán már nem 
olyan bőven, mint a Kennedyk korszakában, 
de korántsincs az az ijesztő valóság, ami 
Európában. Persze a szülők, mint mindig és 
mindenhol, aggódnak gyermekeik modern 
életvitele miatt. Ezekre egy új nevet találtak 
ki: ők a multitasking generation. (Lefor-
dítanám, ha tudnám... az osztott figyelmű 
generáció? A sokrétű feladatokkal megbir-
kózó generáció?) A gyerekek úgy csinálják 
a házi feladatukat, hogy a háttérben üvölt 
a tévé, közben nyitva az e-mailbeszélgető 
chat, vagy jön be a válasz a Google-ból. 
Mobiltelefon nélkül egyet sem lépnek és az 

iPod-juk egyenesen hozzájuk 
van nőve. Ezt esetleg nem 
mindkét fülükkel hallgatják, 
de az egyikkel biztos, míg a 
másik fül a barátnőt hallgatja 
a telefonon. Orvosok, tanárok, 
pszichológusok kutatják, hogy 
ez jó-e vagy rossz az agynak, 
a fiatal fejlődésének?

New Yorkban és környékén 
sok magyar él. Itt alkalmunk 
volt egy magyar baráti kör 
összejövetelén részt venni, 
ahol először Somogyi Ba-
lázs, gazdag anyagot hozva 

megemlékezett Illyés Gyuláról, halála 23. 
évfordulója alkalmából. Ehhez hozzászólt 
egy házaspár, Györgyei Klára és Ferenc, 
akik az ostrom után együtt laktak „Flóra 
nénivel és Gyula bácsival” és pár kedves 
mozzanatot meséltek el erről a periódusról. 
Ezután a csoport megbeszélést tartott közös 
körútazásukról, amelyre szeptemberben 
szeretnének elindulni. Útcéljuk Észak-Er-
dély, Kárpátalja és Moldova.

A következő érdekes esténk Dömötör 
Gábor lakásán volt, ahol Szemerédy Tibor 
(Puma) bécsi cserkészvezető beszámolt 
kutatása eredményeiről, amit az Állambiz-
tonsági Hivatal/Egyházügyi Hivatal ma már 
hozzáférhető részlegében végzett 1956-ról, 
és az utána következő megtorlás részleteiről. 
Mivel az előadó kőbányai származású, főleg 
az ottani eseményeket kutatta, de sok másra 
is kiterjedt a beszámolója, úgy hogy a mon-
dottak még 50 év után is megszorongatták 
gyomrunkat, szívünket. Megint mélységes 
hálával gondoltam szüleinkre, akik rémes 
dolgoktól óvtak meg bennünket azáltal, 
hogy kimenekítettek nyugatra... 

Következő héten, mintegy búcsúzóul 
Amerikától részt vettem a Külföldi Ma-
gyar Cserkész Szövetség Intéző Bizott-
ságának tavaszi gyűlésén, ahol minden 
Kerületi Parancsnok beszámolt régiójának 
munkájáról. Először azt gondoltam, hogy 
majd a sok új fiatal között már alig lesz 
ismerősöm, de aztán örömmel állapíthattam 
meg, hogy sok régi barát, vezetőtárs aktív 

még, és nagyszerű volt találkozni. És még 
az is kisült, hogy egyikünk sem felejtette 
el a többiek kedvenc népdalát, mert amikor 
vacsora után elkezdtünk nótázni, sorra 
kezdtük el egymás kedvenc nótáit... Megint 
egyszer alkalmam volt élvezni azt, ahogy a 
különböző világrészek befolyásolják az ott 
lakó emigráns leszármazottak stílusát, visel-
kedését. A gondosan összeszedett, sűrített 
beszámolóját a németországi parancsnok 
mintegy mozdulatlanul, egyhelyben állva, a 
kapott 15 perc alatt 14 perc és 30 másodperc 
alatt pontosan el is mondta. Rögtön utána 
jött Lomniczy Mátyás, aki nagy mosollyal, 
jó humorral keverve mesélte el az argentin 
cserkészélet örömeit és bánatait, s monda-
tait széles mozdulatokkal kísérte. Örömmel 
hallhattuk, hogy vannak még olyan városok 
(pl. Cleveland) ahol még 300 fölött van a 
cserkészek száma! Az IB-gyűlés előtt és 
után alkalmunk volt három dél-amerikai 
régi barátnőnek és cserkésznek (Némethyné 
Kesserű Judit – Buenos Aires/New York, 
Nyisztorné Judit – Caracas, és jómagam) 
összedugni a fejünket és dumálni. Némethy 
Juditnál voltunk megszállva és lefekvés 
előtt Judit asztalán megtaláltam az Argentí-
nai Magyar Hírlap c. világlapot és el tudtam 
olvasni azokat a számokat, amelyeket utazá-
sunk miatt már nem kaptam kézhez. Tamási 
Áron egy igen szellemes mondása idéződött 
fel bennem: „Azért jöttünk a világra, hogy 
valahol otthon legyünk benne”. Vajon ma 
mit mondana? Talán azt, hogy „...minden-
hol otthon legyünk benne...”
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Új szót tanul most a magyar lakosság: 
konvergenciaprogram. Azért fontos ezt 
kihangsúlyozni, mert a nagy megrázkód-
tatások, nagy átverések, mindig egy-két 
idegen szóval kezdődnek, amit a lakosság 
95%-a vagy nem ért, vagy nem ismer. 

Korábban, a rendszerváltás kezdetekor, 
a devalváció volt a bűvös szó. Hónapokon 
át mást se lehetett hallani, mint ezt: ”ér-
tékeink devalválódnak! Szükségszerű ez 
a devalválódás, mert csak így juthatunk az 
Európai Unióba! A devalváció szellemében 
kell privatizálni” - stb. Aztán, amikor már a 
vízcsapból is devalválódás folyt és a sírásók 
is ezzel a szófordulattal éltek, akkor jött 
a „bank konszolidáció”. Ami ugye arról 
szólt, hogy a bankokból eltűnt pénzt az 
állam saját forrásaiból, vagyis az adófizetők 
pénzéből pótolta. 

Most mindezek együttes hatása a 
„konvergenciaprogramban” testesül meg. 
Ugyanis az Európai Unió csak úgy hajlan-
dó pénzt adni, ha a fentebb elherdált javak 
hiánya miatt a kormány egy konvergencia-
programot tud bemutatni az államháztartási 
deficit csökkentésének bizonyítására. Nos, 
ennek a konvergenciaprogramnak a követ-
kezménye az a természeti csapással felérő 
megszorító csomag, amit most szeptember 
elsejével kivetnek a magyar lakosságra s 
amit fekete péntekként emlegetnek sokan.

Tudom, első hallásra talán a dolog kissé 
bonyolult. De ahogy a szólás tartja: így van 
ez kitalálva. Az átlag magyar ui. ritkán gon-
dolja végig mindezt, ami évek alatt történt, 
és amit elhittetek vele egyszer, azt nehezen 
ismeri el tévedésnek... Pláne azt, hogy őt 
becsapták! Olyan sajtótermék meg nincs a 
hazában, ami a felvilágosodásban segítene. 
Így most értelemszerűen mindannyian a 
konvergenciaprogrammal barátkozunk...

Ennél jobban talán ne is merüljünk el 
ebben a programban. Talán csak any-
nyiban szólnék még róla, hogy a tervezet 
benyújtása előtt, hátsó ajtón beosonva, 
megérdeklődték Brüsszelben: jó lesz-e ez 
így? Erre ott még mindig a fejüket csóvál-
ták. Ezért aztán még egy pót-megszorító-
csomag is készült, amit természetszerűleg 
hozzácsaptak az elsőhöz. Így aztán már-
már a tervezet kiagyalói se tudják azt, hogy 
mi szorít majd jobban...

Ez után a kis gazdaságpolitikai 
ismertető után a Szent István-napi 
tűzijátékról kell beszámolnom. Mint bi-
zonyára ismeretes, hajdanán augusztus 
20-ra tették az alkotmány ünnepet, hogy 
véletlenül se essen szó Szent Istvánról... 
Aztán rendszerváltáskor az 56-os for-
radalom évfordulóját kellett letakarni 
valamivel. Ezért 1989-ben október 23-án 
„kiáltották ki a Magyar Köztársaságot” - a 
korábbi Népköztársaság helyett... Így talán 
érthető, hogy a szocialisták szép csendesen 
kivonultak augusztus 20-ból. Szent István 
napja pedig visszaváltozott vallási ünnepre. 
De megmaradt viszont a hagyományos 
alkotmánynapi tűzijáték! Ez a 30 percig 
tartó esemény az, amit mindig a kormány-
hoz közelálló szervezők nyernek el, s ezért 
száz millió feletti bevételhez jutnak az arra 
érdemes „szakemberek”. (Azért kell ezt a 
szempontot megemlítenem, mert ennek a 
százmilliós tételnek bizony fontos szerepe 
lesz a továbbiak megértésében...)

A tűzijáték szervezők tehát a tenyerüket 
dörzsölhették és a Gellérthegyen lévő Ci-
tadellán tették-vették a dolgukat. Napokon 
át töltötték a röppentyűket a különböző 
kaliberű vetőcsövekbe. Tűzfolyót imitáló 
herkentyűket, pörgettyűket szereltek a 
Lánchídra. Egyszóval minden készen állt a 
nagy eseményre. A kormány által meghir-
detett ajándékműsorra közel egy millióan 
voltak kíváncsiak. Kivonultak a tv-stábok. 
Voltak, akik órákkal korábban kiültek a 
rakpartra, hogy a lehető legjobb pozícióból 
nézhessék végig a nagy eseményt. Ahogy 
mondani szokták: a Duna-parton már 
egy gombostűt se lehetett volna leejteni. 
Eközben Nyugat felöl nagy sebességgel 
közeledett egy orkánerejű vihar. A me-
teorológusok, a kapott műhold felvételek 
birtokában pontosan ismerték a vihar 

irányát s erejét. Mint utóbb kiderült, hat 
e-mail üzenetet küldtek a vihar érkezéséről 
s arról, hogy száz kilométert meghaladó 
szélvész várható!

Innen kezdve már sajátos hazai 
észjárásra próbálok hagyatkozni. A 
szervezőknek ui. két választásuk lehetett: 
vagy lemondják az egész programot, s akkor 
a tervezett pénz töredékét kapják: 24-én már 
nem lehet a 20-i ünnepet megtartani! Vagy 
úgy tesznek, mintha semmiről se tudnának, 
s elkezdik a tűzijátékot... Létezik persze 
még egy harmadik variáció is, miszerint 
tényleg nem tudtak a várható időjárásról. 
Ebben azonban erősen kételkedni kell, mert 
még egy tetőfedő is érdeklődik a munka 
megkezdése előtt, hogy esik-e vagy süt 
majd a nap...

Kedves argentínai olvasóim talán 
már ki is találták: az utolsó verzió szerint 
alakultak a dolgok. Fellőtték ez első petár-
dákat. A közönség ámulva felsikoltott, s a 
következő percekben lecsapott az orkán. 
Villámlás, földindulás, függöny-sűrűségű 
eső, leszakadó tetők, combvastagságú 
letört faágak, tetőcserepek, ablaküvegek 
zúdultak a milliós embertömegre, amely 
pánikszerűen elkezdett menekülni. Közben 
sivítva repültek a magasba petárdák, amitől 
még jobban megrémültek az emberek, mert 
Budapest ostroma nyújthatott csak hasonló 
képet...

A végeredményt másnap tudta meg 
az ország. Öten meghaltak. Háromszázan 
kerültek kórházba. A sebesültek száma 
elérte az ötszázat. Az első megdöbbenésből 
az ellenzék tért elsőnek magához. Ki a 
felelős? - kérdezték mind hangosabban. 
Aztán másnap délután előkerült egy 
kormány-közeli ember, aki kerek perec 
kimondta: itt s most, egyedül és kizárólag 
a meteorológus a felelős, mert neki telefo-
nálni is kellett volna! 

Ebből igen nagy vita támadt, s miután 
a lakosság is háborgott, kirúgtak még két 
tisztviselőt, akiknek viszont el kellett vol-
na olvasni az e-mail üzeneteket... Persze 
vannak más vélemények is. A kormány 
kifőzdéjén élő sztársajtó vezető emberei 
szerint nem kell ebből nagy ügyet csinál-
ni. Ott van példának a Riói karnevál, ahol 
minden évben meghal tíz-tizenöt ember... 
Megint mások szerint: Isten büntetése 
volt. Szent István megsokallta ezt a gya-
lázatot... 

Jóformán el se ült még a tűzijáték 
vihara, amikor Szlovákiából jöttek a 
rosszabbnál-rosszabb hírek. Először 
magyarokat gyalázó, magyar zászlót 
égető filmet raktak fel ismeretlenek az 
Internethálóra. Pár nap multán megvertek, 
megrugdostak egy egyetemista lányt, mert 
mobil-telefonján magyarul beszélt! 

Erre föl már nálunk se maradtak el 
a válaszok: Ismeretlenek piros festékkel 
lefújták a Szlovák Nagykövetség kerítését. 
Pécsett egy futballmeccsen a nézők között 
egy olyan transzparenst emeltek a magasba, 
amire ez volt írva: „Felvidék, tartsatok ki!” 
Alig tel el két nap, Szlovákiában, Galántán, 
hatan vertek meg egy vézna magyar fiút, 
akinek két bordája törött. Neki már ma-
gyarul se kellett megszólalni. Elég volt az, 
hogy tudták róla: magyar. Most egy Toroc-
kai László nevezetű jóravaló magyar fiatal-
ember, a Hatvannégy Vármegye mozgalom 
vezetője indult el Nyitrára (Szlovákiába), 
hogy ott egy tüntetés szervezésével adjon 
bátorító erőt az ott élő magyaroknak...

A nagy társasjáték tehát elkezdődött. 
Aztán egy idő múltán már nem lehet majd 

tudni, ki is ütött előbb, s ki válaszolt rá. 
Ki mondott csúnyábbat. Így lehet normális 
embereket megbolondítani egyik napról a 
másikra. És nézzék el nekem, hogy megint 
gyanakszom. Mert a latin közmondáson rá-
gódom, és a kommunizmusban nőttem fel. 
Megtapasztaltam egyet s mást – szóval: 
quid prodest? Kinek használ ez? Hát nyil-
ván azoknak, akik jobban szeretnék azt, ha 
ez kötné le az emberek figyelmét... 
És jön a második fontos kriminológia 
kérdés: Miért most? Bizony ez a válasz is 
kötődik az elsőhöz... 

S ha már a szomorú 
eseményeket vesszük 
sorra, ide tartozik, hogy 
meghalt az a magyarcsa-
nádi kislány, akit aljas módon megégettek, 
meggyaláztak. Ennél csak az a szomorúbb, 
hogy a rendőrség mind a mai napig nem 
tudott eredményt produkálni. A magyar 
rendőrségről sajnos kevés jót tudok elmon-
dani. A liberális politika szinte földbe dön-
gölte a rendőrséget. A bűnözőknek olyan 
jogaik vannak, hogy a rendőrök szinte csak 
kérhetnek s jelenthetnek nekik... 

Ennek nyomán kialakult egy ingyen 
élő lumpen réteg, amely semmit nem 
hajlandó tenni még saját fenntartásának 
érdekében sem. Segélyekből s lopásokból 
élnek. Ezt a jelenséget a liberálisok vezé-
re nemes egyszerűséggel „megélhetési 
bűnözésnek” nevezte. Ez aztán olaj volt 
a tűzre.

A rendőri tevékenység pedig, mintegy 
pótcselekvés gyanánt a közutakra korláto-
zódik, ahol a gépjárművekben igyekeznek 
büntetésre alkalmas hibát találni... A lakos-
ságban lassan kialakult egy olyan nézet, 
hogy a lopásokat, rablásokat már be sem 
jelentik, mert a tettesek úgyis ismeretlenek 
maradnak. Csak a gondjait szaporítja a 
károsult a bejelentésekkel, mert őt viszont 
beidézik jegyzőkönyv egyeztetésre, ta-
núvallomás meghallgatására, kihallgatásra, 
stb. A dolognak olyan jellege van, mintha 
tudatosan vennék el a kedvét a póruljárt 
embereknek a bejelentésektől. Így viszont 
csodaszép a statisztika. 

Kriminológiáról beszélve elmonda-
nám, hogy egy nem mindennapi históriá-
ról kaptam hírt délvidéki kollégáimtól. 
Szerbiában (még az egykori Jugoszlávia 
idején) bizonyos kórház szülészetén 
feltűnően sok csecsemő született holtan! 
Az így világra jött magzatokat soha nem 
mutatták meg az anyáknak. Csak a tényt 
közölték velük... Így volt ez egy ikerszülés 
esetén is, amikor az egyik baba „meghalt”. 
Aztán évek multán a sors különös dolgot 
produkált. Az édesanya és leánya egy 
áruházban szembe találata magát a ha-
lottnak hitt ikertestvérrel, akinek még az 
anyajegyei is stimmeltek. Innen indult el a 
lavina... Szülők százai jelentkeztek a hírre, 
s követelik az esetek kivizsgálást. Miután 
az egész ügy képlékeny állapotban van, 
ennél többet jelenleg nem mondhatok. De 
igyekszem majd tudósítani, beszámolni a 
furcsa ügyről.

Sporttal szoktam elbúcsúzni olvasóim-
tól. Talán azért, mert a sportolókban ritkán 
csalódik az ember. Így volt ez a Szegeden 
megrendezett kajak világbajnokságon is. 
Sportolóink nem egy, s nem két aranyat 
nyertek, hanem tizenkettőt! S amire még 
nem volt példa a sport történetében: leá-
nyaink minden létező számot megnyertek! 
Közülük is Janics Natasa a legfényesebb 
csillag. Délvidékről, a háború dúlta Bács-
kából települt haza a viharok idején ez a szó 
szerint aranyos kislány. Rá az a jellemző, 
hogy egy-két hajóhosszal szokott nyer-
ni... S ami valóban figyelemreméltó: ott 
ült másod-, harmad-, negyedevezősként 
minden kajakban, ami a célba jutott! Ami 
bizony egy versenynapon embert próbáló 
teljesítmény!

A vízilabdázóink is megint kivágták a 
rezet. A Belgrádban most kezdődő vízilabda 
Európa-bajnokságon amolyan bemelegítés 
gyanánt 23-6-ra verték meg Szlovéniát. Ró-
luk szólva egy kis anekdotát adnék közre. 
Az egyik riporter megkérdezte Gyarmati 
Dezsőt, a legendás vízilabdázót: 
- Mondd Dezső, hogy van az, hogy nálunk 
évtizedek óta ilyen jó eredmények szület-
nek vízilabdában? 
- Tudod - válaszolta Gyarmati - az a gyerek, 
aki nálunk elkezd vízilabdázni, az már a 
szertárostól is azt hallja, hogy mi vagyunk 
a legjobbak. Ebben nő fel. Ebben gondol-
kodik. És e szerint dolgozik...

Hej, ha egyszer ezt a politikusainkról is 
elmondhatnánk! 

Barkuti Jenő, Bátaszék

Vörösmarty Mihály:
Mit csinálunk?

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak és danolnak.
Semmi baj sincs? semmi gondrém,
Hogy majd érte meglakolnak?
Van biz itt baj; de hiába
Enni csak kell az embernek;
S inni hogy ne kéne, ahol
Oly dicső borok teremnek;
Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Korhely-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak, álmodoznak.
Semmi baj sincs? semmi gondrém,
Hogy az álmok megszakadnak?
Van biz itt baj; de hiába,
Olyan édes álmodozni!
S néha tán jobb, mint fejünkkel
Faltörősdit játszadozni;
Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Álmos-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak, gondolkoznak.
És miről, az istenadták?
Hogy tán élni kén’ a honnak!
Kár biz az; de már hiába,
Gondolatnak nincsen gátja,
És ha úgy van, amint mondják,
Gondolat a tettek bátyja;
Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Méla-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak, hadakoznak.
Szörnyűség! -- No nem kell félni,
Csak szavakkal kardlapoznak.
Kár a szóért; de hiába,
Szóból ért a magyar ember,
S gyakran a szó dolgokat szül,
Gyakran a szó éles fegyver;
Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Nyelves-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

Mit csinálnak Magyarhonban?
Esznek, isznak s tán dolgoznak?
Félig-meddig: mert nem tudják,
Másnak lesz-e vagy magoknak.
Ennyi is kár; de hiába,
Munka jobb a koplalásnál,
S jobb az edzett kar, ha ép vagy,
Mint ha selymen sántikálnál.
És hogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Gyenge-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

 Mit csinálnak Magyarhonban?
Szőnek, fonnak és akarnak –
Tán vakarnak? semmi tréfa!
Posztó is kell a magyarnak.
Hát takács-e a magyar nép?
Nem szégyenli a vetéllőt?
Semmi baj! tán összefűzi,
Amit a sors egybe nem szőtt;
Csakhogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Gépi-gyáván
Ne maradjon senki hátra.

És, pedig -- mit is beszéltem?
A vadásznak jó a cserje;
A költő hadd álmodozzék;
A kovács a vasat verje.
Minden ember, amihez tud,
Ahhoz lásson télen, nyáron,
S a paraszt borbély helyében
Úr szakállát ne kaszáljon.
És hogy aztán,
Majd ha ember kell a gátra,
Aki hitvány,
Félre tőlünk, menjen hátra!

/1844. október - november 10./

1849. október 6
Emlékezzünk meg az aradi vértanúk 
kivégzéséről. Nemzetünk gyásznap-
ján köszönjük meg Istennek a hősi 
lelkületű, hazánkat szerető őseinket, 
akik életüket adták értünk! (bb)

Aradi vértanúk levétele a bitófáról
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özv. Berczely Györgyné 
szül. báró Apor Klára

Buenos Airesben, 2006. augusztus 
12-én, 86 éves korában csendesen 
megtért Teremtőjéhez.
Gyászolják: 
Gyermekei Esteban, Antonio, Clara, 
Gabriel  és George
Menyei Adriana Born, Marita Del-
lepiane, Mariela Prada és Isabella 
Ambrózy
Veje Bernardino Horne
Unokái Christian, Martín, Marina, 
Sofía, Santiago, Estefanía, Nicolás, 
Victoria, Francisco, Marina, Alexis, 
Max, Ian, George, Harry, Marie-
Thérèse és azok házastársai Claudina 
Cufre, Clara Siswanto, Philipp 
Gossow, Juliana Montani és Ángeles 
Marzo Peligero
Dédunokái Lucas, Isabel és Javier 
úgyszintén a külföldön élő kiterjedt 
rokonsága és széles baráti köre.
A Mindszentynum kápolnájában 
búcsúztattuk.

Foglaljuk imáinkba és 
emlékezzünk rá kegyelettel! 

2 0 0 6 .  a u -
gusztus 26-
án tartottuk 
m e g  4 8 . 
c s e r k é s z -
b á l u n k a t . 
A méltóság-

teljesen feldíszített teremben megszólaltak 
a trombiták és a színpadon levonultak a 
cserkészfi úk és lányok. A teremben több 
mint 300-an izgatottan várták az eseménye-
ket, mire Grabner Pisti rátermett megjele-
nésével megkezdte 
a műsorvezetést. 

Szokás szerint 
először levonultak 
a Buenos Aires-i 
magyar kolónia fi a-
tal cserkészvezetői 
d í s z m a g y a r b a n 
il letve Bocskai-
ruhában. Többen 
közülük most visel-
ték először az új öl-
tözetet, saját maguk 
varrták, hímezték 
úgy, mint annak ide-
jén édesanyjuk, sőt 
nagymamájuk… 

A láng tovább ég!…
A Németországból érkezett Dóryné 

Lomniczy 
Pau le t t e 
m a g y a r 
n y e l v e n 
t a r t o t t 
beszédet. 

Ö r ö m 
volt látni 
és hallani 
őt, hiszen 
ő része az 
itteni ko-

lóniának, bár már több mint húsz éve külföl-
dön él. Részemre különösen kedves, hiszen 
ő volt az őrsvezetőm! Spanyol nyelven Ke-
rekes Miki, aktív cserkészvezető és regöstag 
szólt a közönséghez. Kihangsúlyozta, hogy 
habár mindig azt halljuk, hogy 5 év múlva 
már nem lesz itt magyarság, ő bízik abban, 
hogy lesz, ezért harcolunk mindannyian. E 
sorok írója is bízik ebben… A láng tovább 
ég… és égni fog - de tennünk kell róla, hogy 
így legyen! Ne adjuk fel a harcot!

A rövid, de szívhez szóló beszédek után 
felhangzott Kodály Zoltán zenéje a Palotás-
ra. Az embernek kedve lett volna beállni és 
táncolni, ilyenkor annyi emlék elevenedik 
fel! Szinte mindannyian táncoltuk ezt 
valaha...

Azután elérkezett a várva-várt pillanat: az 
elsőbálos lányok bemutatója! Idén különö-
sen megható volt, mert olyan személyek 
lányai vonultak le, akik oszlopos tagjai vol-
tak ennek a kolóniának, akik erős nyomot 
hagytak itt, akiktől sokat kaptunk, tanul-
tunk, és akiknek örökké hálásak leszünk. 
Évtizedek óta élnek már külföldön, de erre 
az eseményre elküldték lányaikat: Benedek 
László lányai Dóri és Anna, Budapestről, 
Dóry Csabáné Lomniczy Paulette lánya 
Kinga, Németországból, Luraschiné Föl-
dényi Judit (nekünk “Csutka”) lánya Bea, 
Bécsből és Besenyi Buba lánya Enevold-
sen Julieta, Barilocheból.

48 .  CSERKÉSZBÁL
Gyönyörűek voltak! Sokunknak folytak 

a könnyei… Paulette, László, Csutka, 
Buba! Köszönjük, hogy lányaitok köztünk 
lehettek! Nagy élvezetet jelentett számomra 
látni, amilyen tökéletesen illeszkedett be az 
itteniek körébe ez a sok külföldi kislány: 
mintha mindig is idetartoztak volna! 

Szüleik által ide is tartoznak, de mennyire 
beilleszkedtek! Milyen kár, hogy elmennek!

Hölgyeim és Uraim, ÁLL A BÁL! 
És már megtelt a terem, és rövidesen min-
denki ropta a táncot.

A nagyteremben az elegánsan megterített, 
feldíszített asztaloknál tálalták a vacsorát. 
Omar változatos és igen finom menüt 
nyújtott. 

Az elsőbálos lányok koronázása éjfél-
re volt beiktatva. Utána újra lehetett 
keringőzni! Aztán néhány csárdás (kár, 
hogy rövid volt) és tovább, modern ze-
nével. 

A nagyterem végében a cserkészfi úk jópo-
fa bárpultot állítottak fel, néhány asztallal, 
ahol fi nom csirkés és húsos szendvicseket, 
csipegetni valót és mindenféle italt fogyasz-
tottak a vacsorázni nem óhajtó vendégek. A 
fi atalok mind ott nyüzsögtek.

Hajnali 4-kor nagy nehezen sikerült 
elkezdeni a tábortü-
zet. A fi atalok csak 
táncoltak, élvez-
ték az estélyt, nem 
akarták, hogy véget 
érjen a bál! Jött a 
nagyon hangulatos 
tábortűz, vidáman részt vett mindenki, 
még az argentin barátok is utánozták a 
különböző kézmozdulatokat, a népijátékok-
ba is bekapcsolódtak. A tűzugrás sem ma-
radhatott el! A lassú nótákra nehezen került 
sor... Nem akarták abbahagyni a vidámakat! 
Még nem akartak szétszakadni, hazamenni, 
pedig tudták, hogy elkövetkezik a szomorú 
búcsúzkodás...

Amikor az ember ezt a sok magyar fi atalt 
fi gyeli, amikor ezt a hangulatot, ezt a légkört 
érzi, akkor biztos abban, hogy nem fogunk 
öt év múlva kihalni! Nem is tudom leírni 
mit érzek, amikor gyermekeimet is ott látom 
köztük. Köszönöm a cserkészvezetőknek 
a sok munkát, köszönöm mindenkinek 
a sok fáradozást, a sok áldozatot. Külön 
köszönet mindazoknak, akik hozzájárulták 
a bál sikeréhez!

Csak annyit tudok hozzátenni: igenis, 
érdemes volt fáradozni! Csináljuk mindig 
tovább, lelkesen, mert valóban érdemes! 
Jó munkát!

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi
(Báli képalbum megtekíntésre és rendelésre 
a Hungáriában, Omarnál)

Foto Jakab

Díszbeszédek Kerekes Miki spa-
nyolul és Dóryné Lomniczy Paulette 
(Németország), magyarul    G-FOTO

A ragyogó elsőbálosok! b.-j.: lent Benedek Anna, 
Benedek Dóri, Dóry Kinga; hátul Enevoldsen Ju-
lieta, Luraschi Bea                                    G-FOTO

Tábortűz...           G-FOTO

Grabner Pisti konferál  
G-FOTO

A hagyományos Palotás...                   G-FOTO

A Cserkészbál és egyéb Buenos Aires-i magyar kolónia rendezvényeinek képei 
interneten megtekínthetők: www.gfoto.org  Rendelések: info@gfoto.org

SZENT ISTVÁN ÜNNEPI MISE 
A M I N D S Z E N T Y N U M B A N

P. Finta Lajos mutatja be a misét    Foto JAKAB

Józsa Mátyás nagy-
követ fölszólalása az 
ünnepi ebéden. Ülve 
felesége Gabriella

    Foto JAKAB
Az ünnepi asztal várja az 
ebédvendégeket   G-FOTO

Túléltük! És sikeresen!
Igen nagy erőfeszítést és energia-bevetést 

jelentenek a júliusi és augusztusi programok 
a barilochei kis magyar kolóniának. Sajnos 
fi atalság alig van és a “régiek” közül sokan 
már elfáradtak... No, de azért idén is megáll-
tuk a helyünket: július 
7, 8 és 9-i estéken kb. 
9.000 néző gyönyör-
ködhetett a 11 ország 
változatos népi táncá-
ban a hagyományos 
Fiesta de las Colec-
tividades rendezvé-
nyén. “Vendégség” 
volt a kerettéma és 
a díszlet egy tipikus 
európai parasztház 
belseje volt. A konyhaasztalnál ittak és 
daloltak, a cserépkályha mellett fontak és 
kötöttek, míg megérkezett a vendégsereg 
és együtt táncra perdültek. 

A magyar táncban négy Besenyi, két 
Retezár és két Tóth gyerek mutatta be 
tudását.

Közben a magyar házikóban idén nem 
maradt senki nokedlis pörkölt nélkül - 170 

Barilochei hírek

1. id. Arany László / id. Mátray György / Álvarezné Zöldi Viktória – 3. Göndör Sebastián 
/ Papp Istvánné Bernáth Bella – 5. Csaba Miklósné / Hajdú Martina / Jeffrey Teréz 
/ Lomniczy Micaela / Molnár Istvánné – 6. Becske-Enrietto M. Emilia / ifj. Lovrics 
János / özv. Kesserű Istvánné Balogh Judith – 8. Bonapartian Dani / Vota Wanda (öo) 
– 9. Kozempel Eszter / 10. Zombory Ági (MO) – 11. Colliané Theész Anna Rózsa / 
Sebestyén József – 12. Szentiványi Miklós - 13. Ángyán Béláne / id. Gröber Bernát / 
Roósz Krisztina – 15. Gröber Lisa / Kiss László / Kovács Olga – 16. Lajtaváry Zsuzsi 
– 17. Lajtaváry András és Richárd / Venesio Gabi – 18. Domínguez Alex – 19. Nádházi 
János – 20. Benedek Lászlóné – 21. Berkes László – 22. Megyery Edith / Megyery 
Cristina - 24. Csík László / Kádár Róbert – 25. Moauro Héctor / Venesio Szilvia – 26. 
Balogh-Kovács Inés / Hersitzky Győző / Kádár Zsuzsi – 28. Kádár Károly / Pósfay 
Tamás – 29. Molnár László – 30. Bakcsy Szabolcsné Betty – 31. Balogh-Kovács János 
/ Bihar Győző (USA) / Greiner Ricardo / Józsa Vilmos

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!     ¡Feliz cumpleaños!

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS 
 (jelmagyarázat: öo = Szent István öregotthonban; MO = Magyarországon él)

Október

kilót főztünk! A dobostorta és egy újfajta 
pálinka szintén nagy sikerre tettek szert.

Augusztusban pedig újra főzés: ez alka-
lommal babgulyás 60 személyre... 

A Jó Isten is velünk volt, mert gyönyörű 
napsütés fogadott Szent István napján. 

Annak ellenére, hogy 
vasárnap volt, a pol-
gármester is megtisz-
telt jelenlétével és fel-
húzta magyar zászlón-
kat. Szántó Esteban, 
az Egyesület elnöke 
tartotta a díszbeszédet 
a szépen összegyűlt 
hivatalos és baráti 
közönség előtt. Szíve-
sen fogadták ezután 

egy közeli teremben az ízletes babgulyást 
és a fi nom házi sütiket.

Este pedig mi is - habár ez alkalommal 
csak kis baráti körben – részt vettünk a Ma-
gyar Szolidaritás Tűzgyújtásban. Tóth 
Kristóf őv. igazi cserkésztábortüzet épített 
és ennek lángja a magyar himnusszal együtt 
szállt fel a csillagos ég felé.

Retezár Mónika

- Hogy sikerült az asszonykádnak az első ebéd?
- Ne is kérdezd!  Még a szakácskönyv is odaégett!

JÓ SZAKÁCSKÖNYVEK ELADÁSRA 
A HKK-BAN!

Az augusztusi (Gorondiné 
Judit) és szeptemberi (Lajta-
váryné Zsuzsi) beszámolók 
rövid összefoglalása: Mindkét gyűlésen 
jelen voltak Zaha Sándor, Beisné Anni, 
Benedekné Marika, Gorondiné Judit, Sze-
ley Cynthi, Szentiványi Miklós és Zaháné 
Alexandra. Csak 1-1 gyűlésen pedig Fóthy 
Zsuzsi, Kerekes Marci, Lajtaváryné Zsuzsi, 
Lomniczy József, Lomniczy Mátyás és 
Pappné Bella.

Fontosabb megbeszéltek: A 2005-ös 
ösztöndíjasok beszámolójának (aug.12) 
kiértékelése: nagyon jó volt, szellemes, de 
komoly. Az értékes dolgok kihangsúlyozva. 

“A tanítás nem egy üres vödör feltöl-
tése, hanem a tűz meggyújtása”          

(W. B. Yeats)
ZIK HÍREK

- Az 1. félévi bizonyítvány kiosztása. 
- A szeptemberi tanulótábor részletei. 
- Az 56-os tiszteletadáson 22 szereplő 

vesz részt, Zólyomi Kati rendez. 
- Az 56-os forradalom 50. évfordulójára 

rendezett pályázat: a Bírálóbizottság még 
nem küldte be kiértékelését.

Az Ösztöndíjbizottság hírei: az októberi 
buli előreláthatólag elhalasztódik (a Re-
gösök elutaznak Córdobába) valószínűleg 
novemberre. Az Anyák napjára lesz sors-
jegy eladás. 

FONTOS: Készül a ZIK-honlap! Nézzé-
tek meg! http://zrinyikor.extra.hu/

(Összegezte HKZS)
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ESEMÉNYNAPTÁR:  Lásd a Spanyol rész utolsó oldalán

Mi történt? 
Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Az ARGENTÍNAI MAGYAR 
HÍRLAP  kölcsönadásának 

szokása aláássa az újság további 
megjelenésének esélyét. 

Szerezzen új előfizetőket!   
Köszönjük.

Mi Történt Argentínában - és a távolban...
Minden attól függ, hogy honnan nézed. Legtöbbször 

magát a környezetedet is úgy megszokod, hogy a végén 
már nem „látod“. Most jó messze elrepültem tőletek, és az 
Atlanti Óceán másik oldaláról - jóindulattal, de tárgyilagos 
szemmel - figyelem, hogy mi történt Argentínában ez elmúlt 
hetekben. Elkerülhetetlen az összehasonlítás.

Már Ezeizán elkezdtem figyelni. Legalább 400 ember 
várta a felhívást a beszállásra. Mindenkit előre figyelmez-
tettek, hogy biztonsági intézkedések miatt csak egy darab 
kézicsomagot szabad a repülőgépre felvinni. Udvariasan 
hangszórón át kérték az utasokat, hogy maradjanak ülve, 
mert soronként hívják az utasokat. Természetesen erre, mint 
egy puskalövésre, mindenki azonnal előre tolongott, kézi-
csomagokkal, hátizsákokkal, papírzacskókkal megrakva. 
Első – ismerős - benyomás: honfitársaink fegyelmezetlen 
és tapintatlan viselkedése.

Immár 4 hete vagyok Németországban és Ausztriában, és 
ami a legfeltűnőbb, hogy az emberek mennyire betartják a 
szabályokat és a másik ember iránti tiszteletet. Sehol nincs 
tolongás. Ami szintén feltűnő, és amire végképpen nem 
számítottam, hogy nem félnek, pedig a világsajtó szerint itt 
mindenki a terrorizmustól retteg. Az utcákon, áruházakban, 
vendéglőkben, mindenütt szembetűnő a “jólét”, a híres 
Wohlstand a társadalom minden rétegében! 

Hosszú cikket olvastam Argentínáról a Süddeutsche Zei-
tungban. Óvatos becslések szerint is legalább 80.000 ember 
békésen, kezükben égő gyertyákkal vonult fel a történelmi 
Plaza de Mayóra, Juan Carlos Blumberg felhívását követve 
tüntetni a polgári jogok és a hiányos biztonsági intézkedé-
sek rendezése érdekében. Blumberg egyetlen fiát szörnyű 
körülmények közt gyilkolták meg közönséges bűnözök, 
ok nélkül. Immár harmadszor volt tömeges tüntetés az 
apa vezetésével a közbiztonság javulása érdekében - de 
milyen eredménnyel? Az itteni újság csak annyit említ, 
hogy a lakosság egyes rétegei a biztonságuk kedvéért zárt 
lakótelepekbe falazzák be magukat...

Egy másik rövid hír is elszomorított: az angol Economist 
statisztikája szerint a világ legeladósodottabb országa 
Magyarország, 1. helyen, míg a Fülöp-szigetek 2. helyen 
és Argentína 3. helyen szerepel. (Az Argentínai Magyar 
Hírlap szeptemberi számának 3. oldalán közölte ezt a hírt 
– igaz, a sorrend más: 1. Argentína; 2. Fülöp-szigetek és 
3. Magyarország. Szerk.)

Ezek után inkább valami vidám tájékoztatót szeretnétek 
olvasni! Örömmel jelentem tehát, hogy nyugodtan dicse-
kedhetünk Argentína egyedülálló kellemes éghajlatával. 
Bajorországban 1903 óta nem esett ennyi eső augusztusban, 
mint az idén. A hőmérséklet (nyáron!) 8 és 15º Celsius 
között mozgott, naponta befűtöttünk este a kandallóba 
és pattogó tűz mellett egy pohár borral melengettük fázó 
végtagjainkat... 

A híres Salzburgi 
Festspielekre há-
romszor beutaztam, 
hogy megcsodáljam 
a jet set csodálatos 
toalettjeit a Grosses 
Festspielhaus előtt, 
de a bámészkodók 
nagy csalódására 
a sétáló parádé el-
maradt a rossz idő 
miatt. Az ünnepi 
Játékok hagyomá-
nyos darabja Hugo 

von Hofmannsthal Jedermann című színműve, amit ezen 
a nyáron (nyáron?!) is előadtak: hétszer a Grosses Fest-
spielhausban, és csak hatszor került színpadra szabadtéri 
előadásban a Dóm-téren. Nem csekély fáradsággal és 
anyagi áldozattal szereztem jegyet (nagy szerencsémre 

a fűtött színházterem-
ben tartott előadásra!), 
de megérte. A darab 
mély, megrázó tartal-
mát, az élet kiszámít-
hatatlan, végét rettegő 
ember  le lkivi lágát 
nem kell ecseteljem, 
valószínűleg isme-
ritek. A főszerepet 
ezelőtt 20 évvel Karl-
Maria Brandauerrel 
láttam. Az idén Pe-
ter Simonischek még 
sokkal meggyőzőbben adta elő Jedermann (a gazdag 

ember halála) szere-
pét. A Buhlschaft-ot, 
vagyis szeretőt egy ra-
gyogó fiatal színésznő, 
Nina Hoss alakította. 
A darab nyelvezete 
pedig változatlanul 
lenyűgöző. A rendezés 
és a kosztümök a régi 
tradíciókhoz alkalmaz-
kodtak. 
Igen ám, de... mégis 
kénytelen vagyok kri-

tikát fűzni egyes alakokhoz. Az Ördögről, Mammonról és 
a Halálról van szó, mert egyik ábrázolása sem volt komoly. 
Az élet, és maga Jedermann komolyabban vette a darabot, 
mint a rendező maga, aki az Ördögből csinált egy nevetsé-
ges pojácát, egy ízléstelen, patás-szarvas vihogó playboyt 
ahogy röhögve jön Jedermannért. A sok szitkozódás után, 
mérgében felemeli hosszú, vastag farkát és nagy ívben, 
nagy loccsanással - a színpad közepére végzi dolgát... Ez 
kicsit sok volt az újításból. A Mammont jól alakították, 
csupa kísértés, ravaszkodás, csábítás... Nyegle, homo-
szexuális kinézés, gyöngyökkel 
és flitteres háromszöggel a 
lágyékán... A Halál viszont egy 
fehérre meszelt, sovány, ko-
pasz, fűzőbe préselt nő! Először 
láttam így! Kevésbé félelmetes, 
mint a szokásos, fogatlan fér-
fikoponya... 

Az volt számomra igazán 
újszerű, hogy az előadás előtt 
megismerhettem az udvarban 
összegyűlt, már beöltözött sta-
tiszta-gárdát. Voltak vagy hat-
vanan. 

 Unokám, Nikolas Franke már második éve statisztál, 
és egyre több fon-
tos jelentben lép 
fel színpadon. 
Hozza a kincses-
ládát, kézen fogva 
vezeti a Buhlschaft-
kisasszonyt, vagy 
a végén, 3 másik 
markos legénnyel 
ő helyezi el a sírba 
a halott, 120 kilós 
de nagyon kedves 
Jedermannt. Sze-
rencsére sikerült 
bérelnem egy jó 
gukkert, így eze-
ket a részleteket is 
megfigyelhettem. 

Frankené Sebess Márti és leánya Kata-
lina, 5 perccel az eső előtt... Háttérben a 
Salzburg Festung (vár), oldalt a Grosses 
Festspielhaus

A Haus für Mozart és a Felsenreitschu-
le új hallja és bejárata (az idén avatták 
fel a Kleines Festspielhaus helyén)

Névtelen statiszták: A “Jedermann” 
népe

Két statiszta a Jedermann-
ban: “Knecht”,  Nikolas 
Franke és egy “Dirn”, Ange-
la Steger

Grosses Festspielhaus udvara előadás 
előtt: b.-j. statiszta-igazgató Ernst Andres 
a 223. Jedermann rendezvényét ünnepli, 
Frankené Sebess Márti, egy “Hölgyven-
dég”, és “Knecht”, Nikolas Franke

Argentínában
Buenos Aires fő társadalmi eseménye augusztus végére, 

26-ára esett: a 48. ízben megtartott Cserkészbálról azonban 
majd ti fogtok nekem mesélni! Igaz, én is kaptam jelentése-
ket. Mondták, hogy a bál, mint mindig, nagyon jól sikerült. 
Lehettek volna többen is, de a magyar kolónia idősebb tagjai 
júliusban, a Néptáncfesztiválon már kimulatták magukat, a 
cserkészbálon pedig már nem táncolnak, 
Így aztán nem különösen vágyódtak a 
mulatságra. 

Kaptam az 5 ragyogó „vendég-
elsőbálos“ bálkirálynőről egy remek 
fényképet. A nevüket alig érdemes a 
fénykép alá írni, hiszen nem lehet őket 
eltéveszteni: Dóry Kinga annyira hasonlít 
nagymamájára, Lomni-
czyné Pejacsevich Lettire, 
a két Benedek kislány 
szintén nagymamájukra, 
Micsinay Marikára, Lu-
raschi Bea  szakasztott az 
anyja, Földényi Jutka, és 
Enevoldsen Julieta pedig 
tiszta mamája, Besenyi 
Buba... – hogy lehetetlen 
nem rájuk ismerni! 

(Portré képek G-FOTO)

A Szent István-napi megemlékezésről a Magyar Nagy-
követségen külön beszámoló jelenik meg (l. lapunk 2.o.-án. 
Szerk.) Sokat gondoltam rátok, hogy mennyivel izgalma-
sabb lehetett Budapesten a várva-várt tűzijátékkal ünnepelt 
hagyományos Szent István ünnep... Sajnos egy igazi tragé-
diával, több halált arató tornádóval, forgószéllel végződött. 
Majdnem annyi tárgyi kárt okozott, mint nálunk augusztus 
első napjaiban a jégvihar, tyúktojás nagyságú golyóival. 
Bolond játékai a természetnek.

UTAZÓINK
Augusztus végén hosszú útra szánta rá magát Zaha Sán-

dor barátunk. Meglátogatja László fiát Kanadában, Gábor 
fiát New Jerseyben, majd New Yorkon keresztül Buda-
pestre repül. Régi vágya, hogy még egyszer meglátogassa 
szülőföldjét, Magyarországot. Valamikor szeptember végén 
újra New Yorkon keresztül repül haza Argentínába. Október 
első hetében várjuk vissza. Addigra már én is otthon leszek, 
és amennyiben öreg barátnői koszorúja szóhoz hagyja jutni, 
el is fogja mesélni élményeit. 

Kemény Éva és Lévay Győző Európában, de főleg 
Magyarországon nyaraltak. Az idei nagy családi találkozót 
a Kaliforniából és Svédországból hazalátogató rokonsággal 
Pöstyén fürdőn (ma Szlovákia) ünnepelték meg.

Orbán László igen érdekes útjáról számolt be nekünk: az 
idén Szlovákiát, a régi Felvidéket látogatta meg. Meglepett 
a megállapítása, miszerint Budapestről 1-2 nap alatt, sőt 

egy nap alatt is 
ellátogathatunk 
régi történelmi 
magyar helyek-
re. Erről eddig 
nem sokan írtak 
(l. beszámolót 
4.o.-on. Szerk.) 
Ú t j a  v é g é n 
Budapesten, a 
Gellért szálló-
ban pihente ki 
élményeit.

Újszülöttről ebben a hónapban nem tudok beszámolni, de 
be szeretném nek-
tek mutatni Bied-
ma Lorénát 21 éves 
szü le tésnapján , 
mint Oberritterné 
Judith nagykorú 
unokáját. Lorena 
grafikus-rajzoló 
pályáján sikeresen 
dolgozik. Kelle-
mes családi ebé-
den vettünk részt 
a nagymama villá-
jában.

Kedélyes együttlét a Gellértben; b.-j.: Orbán L., 
Emődy Csaba, felesége Anikó, dr. Misley Károly 
v. magyar nagykövet Argentínában

Szalay András doktorált Budapesten!
Nagy örömünkre 

szolgál, hogy a tőlünk 
„visszidált” Szalay 
Bandi júliusban, ünne-
pélyes keretek között 
megkapta a budapesti 
Corvinus Egyetemen 
(volt Budapesti Köz-
gazdasági és Államtu-
dományi Egyetem) az 
MBA egyetemi szakközgazdász diplomát. A remek eredmény 
szívós kitartásának köszönhető. Családja büszke lehet rá. 
Szívből gratulálunk!

A várva-várt diplomaosztón...

b.-j.: Oberritterné Judith, Biedma Lorena, 
öccse Mátyás és a fiatal mama, Oberritter 
Gaby

Dóry Kinga

Benedek AnnaBenedek Dóri

Enevoldsen
Julieta

Luraschi Bea

Novemberi lapzárta 
október 10

A n y a g  é s  h í r e k 
beküldésére: 4711-1242 
amagyarhirlap@yahoo.com

Az AMH a jelen számával tiszteleg az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc emléke előtt. A ko-
lóniában tervezett események nagyrészt a jelentős 
50. évfordulóhoz kapcsolódnak. (Lásd a részletes 
eseménynaptárt a külön röplapon is!) 

Vegyünk részt minél többen!
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Október 15: Anyák napja!
Zsoltár

- A megjelent írások nem fejezik ki 
szükségszerűen a szerkesztő véle-
ményét, és azokért minden esetben 
szerzőik felelősek. 
- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Javítás jogát fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,  kijavított, és 
e-mailen beküldött  írások a közlés-
nél előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk. 

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dres. Constantino 
Miguel Alitisz y 

Silvina Laura Loria
abogados

Libertad 480 2º piso,
en el horario de 14 a 18 hs.

4382-2990 y 4382-4895

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

Esta edición fue impresa en 
IMPRENTA ALFA BETA S.A. 

4522-1855

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar 
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - 
kerekesmartin@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRITO 
ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - matias@noblegrain.com (54-11) 4131-7136  
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-4740 - 
edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI 
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4624-4461 
- beisfami@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@xlnet.com.ar 
- CORAL HUNGARIA -  sylvialeidemann@fibertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) 
Buenos Aires. Tel. 4788-8889 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fibertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar   

KLUBOK - CLUBES
HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar
VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674
WILDEI MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo 
58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 4252-0390 - amjlmi@yahoo.com.ar

ISKOLÁK - COLEGIOS
ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD. 
Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

SPORT - DEPORTES
HUNGÁRIA VÍVÓ CSOPORT - ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4461-3992 - henriette@arqa.com

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amená-
bar 1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 - 
amerke@argentina.com 
"MINDSZENTYNUM" ARGENTÍNAI MAGYAR KATOLIKUSOK EGYESÜLETE 
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@hotmail.com

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán Ra-
món Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@aol.com
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pacífico Rodríguez 6258 
(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@ciudad.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE 
CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – Sargento 
Cabral 851, 1° A (1059) Buenos Aires Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, 
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar 
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@aol.com

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinoli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 
- filipanicsliliana@hotmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe . Tel. 0342-469-5500 - 
adorjan@ciudad.com.ar
       Atención: 
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
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B u e n o s  A i r e s
Tel.: 4322-0902

Kérjen órát

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata

Kiadó-szerkesztő:
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető Bonczos Zsuzsa

Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi
Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh

www.hhrf.org/amh                               www.lamoszsz.hu/amh

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4953-9959

V aleria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)

Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437   4711-0144

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlés minden szerdán este 9-kor

Titkárság: Zumpf Gusztáv: Keddtől szombatig 18-tól 21.30-ig.  Vasárnap 12.30-tól 
16 óráig. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.  Szombat-vasárnap 
ebéd és vacsora. Asztafoglalás 4799-8437 / 4711-0144 Sr. Omar

Hivatalos órák: Péntekenként 
19 - 21 óra. Hungária Egyesület 
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos 

Tel. 4799-8437
 haynal@fibertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Novemberi lapzárta: október 10
Anyag és hírek beküldésére: 4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com

AZ  ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - 
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné  - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi Sebess 
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005. folyamán kronologikusan bejött adományok:   Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit 
(U.S.A.) - N.N. -  N.N. - Dr. Orbán László. Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

- - - - - - - -2006-ban eddig bejött adományok:

Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa

Móricz Istvánné
Erdődy József

Dr. Farkas Ferenc
N.N.

Gorondi István és Edith
K.I.

Dr. Orbán László
Gosztonyi Attila

APRÓHIRDETÉSEK - CLASIFICADOS

Tortas húngaras: Recetas Sra. de 
Bakos - Tel. Pablo 4799-3482

Baby-sitter - Kerekes Cili
4837-0161 o 15-6587-4261

¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?  
¡Libérese de ellos! 

Csilla Vágó Masoterapeuta 
15-5478-3441    4792-2452 

G-FOTO fényképész, rendezvé-
nyek, bálok, esküvők, 4796-1392 
15-5726-1192 - (Kiszely Gergely) 
gery@fibertel.com.ar 

VÁRJUK
ADOMÁNYÁT !

Z.I.K. 
ÖSZTÖNDÍJ-
BIZOTTSÁG 

Zaha Alexandra        
4794-4986

MAGYAR NAGYKÖVETSÉG - 11 de Septiembre 839, Buenos Aires
4778-3130 int. 205 / 4777-1770 - Konzulátus 4778-3734 

„Az anyák halhatatlanok. 
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak; egyetlen halott 
sincs közülük; fiatalok, 
mint az idő. Újra születnek 
minden gyerekkel; megöletnek 
minden halottal - harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna. 

 
Adassék nekik 
gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 
s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját.” 

Ratkó József (+1989) 

KIADÓ (Barrio Recoleta): Csendes, tágas szoba 
1 vagy 2 személynek fürdőszobával, konyhahasználat. 

Átmeneti ár heti: $ 135.-
Hosszabb lejáratú szerződés havonta: $ 450.-

Érdeklődés: 4812-5564
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

Rakd el  a  HUFI minden számát úgy,  hogy mint  kis  “könyvecske” a kezed ügyében legyen.
A néprajz,  néptánc,  cserkészélet  gyöngyszemeit  gyűjtögetjük számodra!

is megismerhetett magyar 
területeket, egy kis tör-
ténelmet, a néprajzot, az 
életformát, maga a kultúra 
egy részét… És láthatja 
mennyire közösség-ko-
vácsoló az együttesben 
való táncolás, egymásért 
táncolni. Nagyon fon-
tosnak tartom azt, hogy 
a tánc által tovább lehet 
adni a történelmet is, és 
minden hozzáfűződő dol-
got. A népi kultúrához tar-

tozik az, hogy hogyan s miből éltünk-élünk, 
mit csináltunk-csinálunk, miből alakultak ki 
a táncok, hol s mikor táncoltunk-táncolunk. 
Az egész életformát meg lehet tanulni!
ZK: Ez már a harmadik dél-amerikai ta-

lálkozód volt. Mondd el mindhárom utáni 
érzéseidet. Más voltál-e, mi alakult át ben-
ned az évek során?
MT: Az első (1995 – Buenos Aires, Blanca 

Podestá színház, szimpózium a Hungáriá-
ban; Mariannal és Stoller “Huba” Antallal 
jöttünk) inkább egy kíváncsiság volt szá-
momra… Két évvel előtte már voltam itt 
nálatok, de rajtad meg néhány emberen kívül 
mindenki ismeretlen volt. Nem tudtam, hogy 
itt hogy működik egy táncfesztivál, azt sem 
tudtam, hogyan táncolnak az együttesek, 
de nagyon kellemesen csalódtam, mert az 
egy nagyon jó fesztivál volt! És azóta is 
látom, hogy változnak a gárdák, és hogy a 
fiatalságot mennyire bevonjátok! Akkor is 
meghatódtam az emberek láttán! És nálatok 
is azóta, úgy, mint otthon is, a stílus is válto-
zott. Párhuzamosan alakulnak a dolgok!
Uruguay már más volt… (2004 – Montevi-

deo - egyedül voltam kint). A két találkozó 
közt többször, jóformán folyamatosan 
jártam Dél-Amerikában az együtteseknél. 
De Montevideo teljesen másképp zajlott le 
bennem, része lehettem az ”átmenetelnek”. 
Az az útirány, amit elmondtam nektek, ami 
nem az én elképzelésem, hanem otthonról 
hozom át - ezt az otthoni útvonalat pró-
bálom nektek is itthagyni. És az uruguayi 
találkozón ennek elsajátítását, követését már 
abszolút észrevehettem. Már új felfogásban 
gondolkodott és táncolt minden együttes. 
Tehát szerencsére egy folyamatos fejlődést 
látok mindenhol!
ZK: Ezek szerint a találkozók elérték a 

kitűzött harmadik céljukat: 1) ismerkedés, 
2) fejlődés, 3) haladás megtartása?
MT: Így van! Most a harmadik szakaszban 

jártok. Hála Istennek ezentúl ezt már csak 
fokozni lehet. Már csak arra kérhetlek tite-
ket, hogy teljes energiátokat erre fektessétek, 
mert ennek van értelme! Egyszerűen nem tu-
dom elmondani több szóval ezt az érzést.
ZK: Talán a mostani találkozónk ins-

pirálhat és hozzásegíthet ahhoz is, hogy 
megfogalmazd, mit mondanál magyaror-
szági kollégáidnak, akik nem ismerik ilyen 
közelről a találkozóinkat?
MT: Hát én nem mondhatok mást nekik, 

minthogy jöjjenek ide és nézzék meg! 
Érdemes lenne látniuk, hogy milyen körül-
mények közt élnek itt a néptáncosok, hogyan 
dolgoznak, fejlődnek, hogyan táncolják a 
magyar néptáncot!
ZK: Ha a következő találkozóra (2008 –  São 

Paulo, Brazília) eljöhetne egy csoport hi-
vatásos néptáncos, nézni, hallani, és észre-
venni, mit is vihetnének haza táplálékként 
– lehetne egyáltalán ilyenről álmodozni?
MT: Szerintem sokat, mert én is mind a 

mai napig tanulok mindenhol… Most is 
sokat tanultam a fiataloktól… Komolyan azt 

A híres Budapesti Hon-
véd-együttes fiókszerve 
is lehetnénk... Hiszen 
onnan jön át hozzánk már 
14 éven át Makovinyi 
Tibor „Maki-Tibi” tán-
cos-barátunk. Már hoz-
zánk tartozik, hozzánőtt 
a dél-amerikai magyar 
néptáncosok szívéhez! 
1993-ban ismertük meg, 
s azóta jön és mutat, jön 
és tanít, javít, szeret, és 
mivel közben mi is vol-
tunk néhányszor Magyarországon vele, 
változatlan vidámsággal beolvadt közénk 
egész kétméteres magasságával együtt... 
Eddig Truppel Mariann táncpartner-felesé-
gével, vagy egyedül utazott ide, s az idén 
az ugyancsak a Honvéd soraiból származó 
Hortobágyi Gyöngyvér kollégáját hozta 
magával. Közben Mariann már két gyer-
meket nevel boldogan odahaza... 
Ismét örvendhettünk “Maki-Tibi” barátsá-

gának, szakismeretének, kedvességének, 
humorának és “betársulásának”! 
De Gyöngyvért csak névről ismertük 

néhányan. E szép, szokatlan, „erős” név 
mögött egy karakán, meggyőződött, tág 
mosolyú, spontán nevetésű asszonyka jelent 
meg a Hungáriában. Úgy mozgott kezdettől 
kezdve közöttünk, mintha már ezerszer jött 
volna ő is... Azonnal s kölcsönösen „elfo-
gadtuk” egymást! Élmény volt kettőjükkel 
átélni a találkozót. Természetszerűleg iga-
zodtunk egymáshoz, és végig élvezet volt 
számunkra átvenni tőlük a “friss magyar 
néptánclevegőt”!
Zólyomi Kati: Az eltelt 13 év alatt milyen 

fejlődést, haladást vettél észre a Buenos 
Aires-i Regös néptáncegyüttesben?
Makovonyi Tibi: Úgy gondolom, hogy 

mindig nagyon jó irányban haladott az 
együttesetek. Utánad is olyan fiatalember 
vezeti most a csapatot, aki abszolút tisztában 
van azzal, hogy mi a magyar kultúrának az 
értéke, és ezt át is adja a mai fiatalságnak. 
Mellette van egy olyan csapat, aki ebben 
segíti: a Regös, a Tilinkó és az Új Tilinkó. 
Mindenféleképpen pozitívnak tartom az új 
felfogást, hogy törekedtek az autentikus 
néptánc megtanulására, megismerésére és 
annak továbbvitelére, illetve az itteni ma-
gyarság előtti bemutatására.
ZK: Elemezd kérlek néhány szóval a 

dél-amerikai néptánctalálkozók fogalmát, 
s hogy mit jelent számodra, milyen gon-
dolatokat ébreszt fel benned az a tudat, 
hogy Dél-Amerikában ennyire él a magyar 
néptánc?
MT: Nekem mindenféleképp nagy élmény, 

még a mai napig is az, hogy a tengerentúli 
magyarság milyen fontosnak tartja a magyar 
kultúrának a néptánc részét… mindig meg-
hatódom ezen, és nekem is erőt ad ahhoz, 
hogy lássam: van értelme tovább csinálni! 
Komolyan mondom, nagyon nehéz ezt 
megfogalmazni, mert minden hozzátarto-
zik: magyar öntudat… mert a magyarságot 
tulajdonképpen a legegyszerűbben a kultúra 
által lehet a legjobban megőrizni: néptánc-
cal, a népdallal… Ez olyan fontos! Mindig 
elszorul a szívem, amikor Dél-Amerikába 
jövök és látom, hogy azt táncolják, amit 
én is tanultam és amit én is tanítok… Ez 
fantasztikus!
ZK: Most olyan olvasókra gondolok, akik 

nem jártasok a néptánc-néprajzban: szerin-
ted, hogy járul hozzá az emberek életéhez 
egy ilyen esemény, mint a találkozó? 
MT: Már csak a műsor megtekintése után 

Olvasunk… 
és  gondolkozunk:

BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM Havi “HUFImondat”: 
“A magyarok mindig, de mindig egymásra találunk!” 

(ZK)

folyt. a köv. oldalon

Fél század a fiatalok szempontjából 
nagyon sok idő… 2006-ban azt próbáljuk 
megértetni velük, hogy történelmileg „csak” 
öt évtized telt el a “legtisztább Forradalom” 
óta - és mégis mennyi minden változott meg 
azóta. A Hungária Fiataljai az idén írtak a 
Forradalomról. Október 22-én az évfordulói 
tiszteletadó műsor alkalmából fellépnek a 
felnőtt közönség előtt, s ha Istenkénk meg-
segít, elmondják mai magyar üzenetüket. 

De felmerül bennem a jogos kérdés: ho-
gyan adhatjuk át nekik az októberi üzentet 
mi, akik már magunk is 56 után születtünk? 
Átadni valamit ebből azoknak, akik csupán 
a hallottak után érezhetnek valamit azzal 
kapcsolatban. Mert nálunk viszonylag kevés 
fiatal kapcsolódhat személyesen a Forrada-
lom eszméjéhez (csak az, aki saját családja 
élménye elmesélése hangulatában nőtt fel, 
ami itt Buenos Airesben igen ritka eset). 
Eddig valahogy értelmesnek tűnt a “pesti 
srác”-cal azonosítani őket - de ez alkalom-
mal más kulcsot kerestem, olyan érdeklődést 
kíséreltem meg felébreszteni bennük, amit 
mégis igazán sajátnak vallhatnak úgy, hogy 
a Forradalom látszólag keserű eredménye 
a jelen pillanathoz kötődjön, és ismét élet-
képessé váljék. Mi legyen az a párhuzam, 
az a szimbólum, amely a fiatalt is, a saját 
nemzedékemet is, de az idősebb magyarokat 
is egy-egyetlen gondolatba helyezheti bele: 
abba, hogy mi létezett 56-ban, ami van most 
is? Miért él a magyarokban a Forradalom 

oly ennyire? Mit tet-
tek a határokon kívül 
élő magyarok akkor, és mit most? Melyik 
volt az akkori “harc” - és pontosan melyik 
a mai “harc”?

Ezekre és más kérdésekre válaszolnánk 
az október 22-re kitűzött évfordulói tisz-
teletadáson:

A Hungáriában, 
október 22-én, 

délután 17 órakor
Addig is gondolkozzunk: ha lehet, az 

eltelt fél évszázadon át világítsuk meg mind-
annyiunk helyét. De legfőbbképp figyeljük 
meg még egyszer a jelent: a magyar cser-
készek, néptáncosok, új ZIK-diákok állandó 
működését. Mit találtak már ők meg? Ezt 
igyekeznek elmondani nekünk. 

Makovinyi Tibor (43) és Hortobágyi 
Gyöngyvér (45) táncmesterek 

 Foto Trixi

Beszélgetés Makovinyi Tibor és Hortobágyi Gyöngyvér magyarországi 
néptáncmesterekkel, akik Magyarországról érkeztek a néptánc-szimpózium 
levezetésére (lejegyezte ZK)

“...A mai utakat kell követni, épp úgy, ahogy tegnap a tegnapi irányokhoz 
voltunk hűek - mert minden kornak új, változó, átalakuló útjai vannak... 
Mindig haladnunk kell, a legszebb utakon, együtt: ez a jó, és reális. Bartók 
szavaival élve: csak eredeti és tiszta legyen a forrás…”

Süllős Lenke:    1 9 5 6

mondhatom, hogy nincs lehetetlen, a dolgok 
akkor adódnak ha értelmesek, ha érettek és 
érdemesek!
ZK: Tehát akkor megálmodhatjuk együtt a 

következő találkozót is?
MT: Ezt már nem is kell megkérdezned! 

Remélem igen!
Most a türelmesen mellettem ülő, eddig 

végig odafigyelő Gyöngyvérhez fordulok 
kérdéseimmel:
ZK: Nagyon érdekel, mit hallottál rólunk, 

hogyan készültél az idejöveteledre, és mit 
éreztél, amikor Tibi felkért, hogy gyere 
vele…
Hortobágyi Gyöngyvér: Igazából nem 

nagyon féltem, mert elég hosszú pedagó-
giai múlt van mögöttem, de nem ismertem 
ennek a társaságnak a mentalitását, nem 
tudtam, hogyan fogják fogadni azt, amit én 
próbálok átadni, ami az én véleményem, az 

én felfogásom a táncról… Azt már tudtam 
Tibitől, hogy a néptáncnak nagyon nagy ha-
gyománya van itt Argentínában, Uruguay-
ban és Brazíliában, és hogy megpróbálják a 
mai utakat követni, amit mi is vallunk: azt, 
hogy anyanyelvi szinten beszéljük a nép-
táncot. Ez a fesztivál láttán tulajdonképpen 
megerősödött bennem. Talán egy csoport, a 
Jaragua do Sul kivételével - dehát ők meg 
a stilizáltat keresik, amit szerintem sokkal 
precízebben kell tenni. Tehát az alapokat 
kell elsősorban elsajátítani, a táncrendeket, 
s csak utána lehet új koncepciót felépíteni. 
A többi együttest pedig az jellemzi, hogy 
próbálnak nagyon alaposan utánanézni a 
táncoknak és fantasztikus, hogy ilyen mesz-
sze ilyen magas színvonalon dolgoznak! 
Én is úgy gondolom, hogy segíteni és egy 
kicsit ha nem is változtatni, de csak tovább-
gondolni kell a fejlődést. Mindazzal, amit a 

Gyermekeim, ti csak tanuljatok!
Tiétek a komputer világa.
Ti vagytok a Jövő. A Gondolat.
A Számítás, a Rend, az Alkotás.
Ti vagytok bizton az új öntudat,
s zászlótokon a jelvény a Tudás.
Lám, azt beszélik, hogy a komputer
hideg gép, lelke nincs, 
nem sír, nem érez.
Az Eszköz nélkül nincsen Alkotás. 
...Ők nem ismerték még az új Jelet;
az iskolából léptek a halálba.
Tízen-alul és tizenévesek
virág-testét tankok tiporták sárba...
A tank is eszköz! Lelke nincs, nem érez,
és Eszköz nélkül nincsen Rombolás. 
Gyermekeink, ma emlékezzetek.
Az iskolában, otthon, kényelemben,
terített asztal mellől, hol a képcső
színes, gyilkos borzalmakat vetít.
Lelket üdítő szép képek helyett
ölni tanít és nevetve hazudni.
Az Igazság elveszett valahol
és nem találjuk tündér színeit.
Mind csupa szürke, fekete, piros,
tűz és vér, jajszó... Elhalt rianás.

Ember-sátán kezében van az Eszköz.
Építés helyett dúl a Rombolás! 
Gyermekeink, ti emlékezzetek!
A komputerek nem felejtenek;
ott benn a szöszke, barna fejetekben
ott dolgozik az égi Komputer;
az élet benne jár, lüktetve ver.
Mindegyikőtökben van egy csodás
adó-vevő, sugárzó állomás!
Csak Tőletek függ, 
mit vesz és mit ad:
azt, amit ordít a siserehad,

vagy azt-e, melyet védősátorul
apátok ad át nektek, magyarul! 
...Ők nem ismerték még az új Jelet...
Humusszá vált virág-testük felett
ötven év szállt el, s ma emlékezünk.
Emlékszik a szívünk és az eszünk.
Betápláljuk a Gépbe a Jelet;
(a komputerek nem felejtenek).
Ti majd megnőttök és megfejtitek,
feltámadnak a porrá vált szívek. 
Betápláljuk a Gépbe a Jelet
Ti majd, ha nőttök és megfejtitek:
szent titok az, vetés, isteni mag.
“Lélek nélkül nem alkot az Anyag”.



HUFI II.                                                                           IFJÚSÁGI ROVAT  -     2006. Október

Utána Erdély Marosszékébe vitt el a 
tanulás: Marossárpatak kendővel, forgatós 
táncrendjével, illetve a közismert virtuóz 
verbunkkal is. Ez egészen más. A párkap-
csolatban határozottan közvetlenebb, de sok 
igazítás eredményeként sikerült ez is!

Először fordult elő, hogy teljes létszámban 
részt vett a szimpóziumon egy patyolat új 
kezdőcsoport tagozata is: a Buenos Aires-i 
“Új Tilinkó”! 12-13-14 éves magyarul értő 
serdülök, akikről ugyan egy pillanatig, de 
tévesen azt hittük: nem fogják “kibírni”... 
Pedig mennyire bírták! Élvezték is! 

Sajnos egy szempillantás alatt a szim-
pózium is befejeződött. Azt hiszem még 
maradtunk volna mindnyájan. Mindenért, 
nemcsak maga a tánctanulásért, hanem 
a barátokért, az ízletes kosztért! Végte-
len köszönet a négy önzetlen s kedves 
“szakácsnak”, mert négyen főzni 70 edző 
táncos számára nem éppenséggel könnyű 
dolog, még a legtapasztaltabbnak sem! A 
Beis házaspár: Anni és Horacio, özv. Be-
nedek Lászlóné Marika és Bonapartianné 
Trixi megállás nélkül “kotyvasztották” 
számunkra a finomságokat.

Az Hogar el Alba helyet, oktatást és szak-
mát biztosít a bentlakóinak. A ház mellett 
tágas erdőszél, az erdő maga körülvéve több 
házzal, tanyával, kacskaringós, fenyőkkel 
szegett utakkal. S a csend... Az első három 
nap iszonyatos nedvessége majdnem lan-
gyos hőmérsékletével, az állandó köddel és 
szemerkélő esővel hangulatosabbá tette az 
egészet. Majd bekövetkezett a hideg, egy 
dermesztő éjszakai vihar után – noha ott nem 
volt jégeső, mint a Fővárosban! 

A  t á n c -
gyakorlatokat 
sok-sok liter 
mate ízesítette, 
gitár kísérte a 
pihenőket, és a 
több tucat eme-
letes ágyakkal 
be rendeze t t 
“lány” és “fiú” 
alvótermek-
ben mindig jó 
hangulat adó-
dott .  Jobbat 
nem is tudnék 
e l k é p z e l n i ! 
Búcsú-bulit is 
rendeztünk, de 
minden estére 
spontán folytatódott a szórakozás, fáradt-
ságot nem ismerve, szinte végkimerülésig 
élveztük egymást, tudván, hogy - még ha 
kísér is a szerencse - csak kétévente ta-
lálkozhatunk. A sok különböző korosztály 
ellenére mindenki mindenkivel mulatott, 
beszélgetett, táncolt és élvezett. Pedig hány 
országból, városból, kultúrából jöttek össze 
az emberek!

Ilyen a mi néptánctalálkozónk: tanít és 
szórakoztat, közös nevezőre hoz és nevel: 
a szeretetre, az elfogadásra. Ez a közös 
szenvedélyünk, így, egyszerűen “testvérré” 
kovácsol mindannyiunkat. Nincs ehhez 
hasonló.

A táncmesterek is úgy kell hazamenjenek, 
hogy eszméjük igen szerves része itt “lebeg-
jen tovább” köztünk, egészen a következő 
alkalomig. Ez elkerülhetetlen. Ide minden 
magyar visszavágyik... Talán varázsos a 
Dél-Amerika magyar néptáncos közössé-
ge? Szerintem igen, valóban az! Páratlan 
lelkületben tartja fenn egészséges szokását. 

A magyar néptáncnál jobb nincs!   (ZK)

A dél-amerikai magyar néptánctalálkozó 
olyan, mint egy lombos tölgyfa… Többfelé 
ágazódó, széttárt karjai átkarolják az eget. 
Ha öntözik, a fa erősödik, nő, s egyre szebb 
s több ága lombosodik, sok-sok levéllel. A 
magyar néptánc köreiben minden ág egy 
cél, minden levélke egy dolgozó néptán-
cos… 

Kezdettől fogva tisztán láttuk, hogy nem 
elég a színpadi bemutató ahhoz, hogy a 
néptáncmozgalom utólag megmaradjon 
és fejlődjön. Így születettek meg hozzá a 
“továbbképző tánc-szimpóziumok”. 

Az idén is megtartottuk ezt a hagyományt. 
“Átköltöztünk” a Longchamps-i Hogar El 
Alba-ba, s ott töltöttünk egy egész hetet. 

Sokan voltunk, annak ellenére, hogy saj-
nos az uruguayi együttes nem maradhatott, 
mert ők most éppen készülnek második 
magyarországi turnéjukra. Úgy 70-en 
helyezkedtünk el a szép nagy épületben. 
Az első emeleten voltak hálószobáink és a 
táncterem, lent pedig a hatalmas s kényel-
mes ebédlő a konyhával. 

Hogy mi egy szimpózium? Egy tan-
folyam-szerűség, hasznosan felhasznált, 
barátokkal-kollegákkal együtt töltött idő. 
Egész napos lelki és fizikai kitartást igénylő 
gyakorlat-dózis. 

Néptánc-szimpózium: Hasonlít a fel-
soroltakhoz, csakhogy hozzá kell tenni a 
kimeríthetetlen szenvedélyt, izzadtságot, 
forróra duzzadt izmokat, néha fájó karokat 
és vállakat, sok ritmust, még több térd-
hajlítást és lábfej elhelyezést. Miközben 
ez történik (napi majdnem nyolc órán 

át!), egész sorozatok 
következnek egyik a 
másik után, lépés-
anyag, tájegységek, 
faluk nevei, szoká-
sok megismerése. 
Népdaldallamoktól 
és szövegektől zeng 
a ház, az erdő - és a 
lélek.

Most már érthető? 
Ugye igen! A 2006-
os szimpózium egy 
magyarországi és 
egy erdélyi tánckul-
túrát foglalt magába. 
Kezdetnek Dunántúl 
dél-keleti fekvésű 
Sárpilis (Sárköz) 
táncrendjét ismerte 
s tanulta meg a csa-
pat: lenthangsúlyos 
mártogatóst, csárdást 
és az apró lejtős és 
kopogós páros tánc 
lépésanyagát. Fá-
rasztó volt, vidám, 

mint a legtöbb dunántúli és kis-alföldi 
táncokat jellemző stílus. Illetékesen jött 
hozzá a nem kevésbé vidám népdal is, a 
községre jellemző “sárral” ellátott szerel-
mes történet: 

“Jaj de sáros utca a szekszárdi utca,
jaj de sokat jártam hozzád babám rajta,
jaj de magos ég a csillagos ég
nem´tóm-rózsám szeretel-e még,
eje huja haj, leveles a gally,
kedves rózsám soha meg ne csalj!
Ha nem szeretnélek, fel sem keresnélek,
Ezt a sáros utcát nem gázolnám érted,
jaj de magos ég...”

INTERJÚ ...folyt. az előző oldalról

A szimpózium - bentről...       (Képanyag G-FOTO)A VIII. Dél-Amerikai Néptánctalálkozó margójára
  - egy elismerő levél -

Abban a megtiszteltetésben részesül-
tem kedves kolléganőmmel, Hortobágyi 
Gyöngyvérrel, hogy a VIII. Dél-Amerikai 
Néptáncfesztiválon részt vehettünk. Ne-
kem ez nem volt újdonság, hiszen 1993 
óta jóformán rendszeresen járok ki az 
argentin, brazil és uruguayi együttesekhez 
tanítani. Nagyon örülök, hogy ismét náluk 
járhattam, és velük tölthettem két hetet. 

A mai napig meghatódom, amikor látom 
ezeket a fiatalokat, több mint 14.000 km-
re távol Magyarországtól eredeti magyar 
néptáncot táncolni és népdalokat hallani. 
Hangsúlyozom: eredeti magyar néptánc 
és népdal! 

A mostani fiatalokról nyugodtan állít-
hatom: a növendékeim, hiszen az első 
találkozásunkkor ők voltak a gyerek-
csoportok tagjai. Bizony-bizony eltelt 
már sok év és ők a nagy felnőttcsoportot 
alkotják most. Nagy büszkeséggel mond-
hatom mindenkinek, hogy nagyon jó úton 
haladnak a népi kultúra és a nemzeti iden-
titás megőrzésének érdekében. Minden 
országban olyan fiatal vezető 
vezeti az együtteseket, akinek 
fontos, hogy megtartsák a 
magyarságukat, a kultúrát. De 
nemcsak a megtartás fontos a 
számukra, hanem az is, hogy 
azt tovább adják. 

Természetesen, ez háttér-
támogatás nélkül nem megy. 
Minden szülőnek külön köszö-
net jár azért, hogy fiaikat, 
lányaikat elvitték a próbákra 
és megszerettették velük a 
táncot, a népdalt. Köszönöm.

Nagyon jó látni, hogy ezek 
a 3 országból összesereglett 
f iatalok mennyire ismerik 
egymást. 

Közösen táncolnak, énekelnek, játsza-
nak, beszélgetnek. Lám-lám. Nincsenek 
határok. 

A fesztiválszervezők igazán nívós 
műsorokat állítottak össze. Mindenki meg-
mutathatta, mit is tud. A magyar táncdia-
lektusok minden részéről láthattunk igazán 
jó táncokat. Ami újdonság volt számomra, 
és aminek igazán örülök, hogy kezdik 
szárnyaikat bontogatni a fiatal alkotók, 
koreográfusok. Sokat kell tanulniuk, de 
elindultak egy nagyon érdekes, izgalmas, 
kihívásokkal teli úton. Csak biztatni tudom 
őket, hogy folytassák az elkezdett utat. 

A fesztivál után természetesen tartottunk 
egy értékelést, ahol elmondtuk az együttes 
vezetőinek és az alkotóknak az észrevéte-
leinket. Nem bántunk senkivel kesztyűs 
kézzel, hiszen az volt a célunk, hogy 
felhívjuk a figyelmet a hibákra és azok 
kiküszöbölésére. Úgy gondolom, minden 
vezető és koreográfus megértette a kritikák 
lényegét és leszűrte a konzekvenciát. 

Nagy munka volt a fesztivál 
megszervezése és azt kell 
mondanom, hogy nagyon jól 
sikerült. Ha egy kicsivel mi 
is hozzá járultunk a sikerhez, 
amit szerencsére ezek a fiata-
lok átélhettek a két előadás vé-
gén a színpadon, akkor nagyon 
boldogok vagyunk.

Köszönöm mindenkinek, 
hogy segítették a kinti mun-
kánkat úgy, hogy ott voltak 
velünk, vagy ha ezt nem is te-
hették meg, de gondoltak ránk.

Tisztelet és egy nagy baráti 
ölelés mindenkinek:

                Makovínyi TiborFoto Trixi

szimpóziumon igyekeztünk beléjük táplál-
ni: a “férfi és nő”-viszonyt, ami persze 
nagyon nehéz, mert ahogy látom minden 
együttesnél jelen pillanatban férfi a vezető 
és a női példa nem úgy vetítődött le, ahogy 
ez valójában van.
ZK: Az elképzelésed szerint olyat láttál, 

amilyent vártál? Bizonyára tudod azt is, 
hogy itt a néptánc szorosan a magyarság-
tudathoz kapcsolódik…
HGY: Ez nem is kérdéses - azért nem is 

beszéltem róla! Itt az egyik legszembetűnőbb 
bizonysága annak, hogy magyarok vagytok, 
többek között az, hogy táncoltok! Hiszen 
a magyar nép mindig táncol. Hát ez szá-
momra evidencia! 
ZK: Csodás számodra az, hogy ez a tán-

colás a Kárpát-medencétől 14 ezer kilomé-
terre történik?
HGY: Ilyen gondolatból kiindulva nem, 

mert én azt gondolom, hogy aki magyar, 
az táncol. Teljesen mindegy, hogy milyen 
szinten. A magyarságtudat mindenféle-
képpen a néptáncban tud kiteljesedni. 
A Gyöngyösbokréta idejében, a stilizált 
táncok idejében is ugyanolyan fontos volt, 
mint most. Nyílik a világ. Mindenfele 
nyílik, s nem csak mi nyitunk errefele és 
eljutunk ide, hanem ti is eljuttok hozzánk, 
és mindnyájan rácsodálkozunk az új kuta-
tásokra. Hiszen nem olyan régóta létezik 
Magyarországon sem ez az új hullám: 20 
év nem hosszú idő! Inkább az a fantasz-
tikus, hogy már “ideért”! 
ZK: Mint néptáncos a néptáncostól, nő a 

nőtől kérdem, mi a legfontosabb szerepe a 
magyar női néptáncosnak?
HGY: Az alázat, ami semmi esetre sem 

megalázkodást jelent. Én úgy gondolom, 
hogy van a “domináns” személy, aki több-
nyire, akárhogy is nézem, mindig a férfi. 
De a nő, ha nem volna, akkor a domináns 
személy nem tudna megélni! Ez így vo-
natkozik a táncra is: ha nem volna a nő, 
akkor a férfi egy idő után nagyon tudna 
unatkozni. Mert azért a magamutogatás 
csak ideig-óráig kellemes. Egy pár kap-
csolatában akar élni, táncolni, szórakozni: 
ez adja meg az életnek a teljességét! S az 
élet olyan, mint a tánc. 
ZK: Mit vettél észre most, hogy alkalmad volt 

megfigyelni a dél-amerikai táncos lányokat?
HGY: Hát először az volt az érzésem, hogy 

nagyon-nagyon furcsán néztek rám. Iga-
zából féltem is, hogy nem fogadják el azt, 
amit én mondok. De ahogy teltek a napok 

éreztem, hogy rádöbbentek arra, hogy mi 
ennek az élményrésze. Szerintem ez volt a 
cél: hogy számukra is élmény legyen, tehát 
nemcsak gyakorlat, hanem, hogy “anya-
nyelvi” szinten tanulják meg, és nemcsak 
a “figurákat”, hanem a táncnak a lényegét. 
A táncnak a lényege pedig a párkapcsolat, 
az egymással való jó táncolás.
ZK: Hagyhatsz üzenetet szíved teljes 

mélyéből a dél-amerikai néptáncos lányok-
nak? (itt Gyöngyvér arcára széles nagy 
mosoly ül, a szeme is csillog hozzá… Éreztem 
elkövetkező szavait!)
HGY: Szeressenek táncolni! Szeressék 

önmagukat, bízzanak önmagukban és bíz-
zanak a partnereikben. Higgyék azt, hogy 
nagyon jó az, amit csinálnak.
ZK: Úgy érzed most, hogy idelátogatásod 

folytán az életed, vagy legalábbis annak egy 
része megváltozott?
HGY: Megváltozni nem, de teljesebb lett. 

Nem változtam meg, hisz azt adtam át, ami 
nekem a hitem. Teljesebb lett azzal, hogy 
a világ ennek a fertályára is tudtam egy 
“magot elhinteni”, bemutatni, hogyan gon-
dolom, hogyan vallom - és az egész életem 
erről szól. Mindegy, hogy hol vagyok, a vi-
lág akármelyik részén ahova hívnak tanítani 
csak ezt tudom mondani: tanítani, vallani, 
amilyen vagyok, s amilyen a hitem a tánc-
ról. Ellenben az biztos, hogy itt egészen más 
mentalitású lányokhoz kellett lépnem, akik 
másképp élik az életüket, mint én.
ZK: Egy utolsó kérdés: mit fogsz mondani 

az otthoni kollégáknak a találkozóról?
HGY: Hogy marha jó volt! És javasolnám 

nekik is, hogy jöjjenek. Ez egy teljesen 
más magyar világ, de mégis azonos. Az 
otthoni apátia ellen erőt kaphatnának 
tőletek, ott már nincs ez a fajta kedvesség 
s szeretet... Azért mindenben segítségtekre 
állunk, az internet is megteszi a magáét az 
“áthidalásban”. Nem lenne rossz ötlet, ha 
hazai táncosok többen tudnánk eljönni a 
találkozóitokra.
ZK: Köszi mindent, Gyöngyvér. Ezentúl 

már te is “hozzánk tartozol”.
Már kevés óra választott el a búcsúzástól. 

Nehézkes hangulat ereszkedett le mindhár-
munkra. Mindig fáj ez a “szia”, mert csak 
Isten tudja, mikor látjuk egymást megint. 
Hiába vigasztal az internet eszköze, még-
sem azonos egy meleg öleléssel, egy suhanó, 
jóleső és kedves párostánccal. Az rokonít 
igazán, attól lettünk mi, magyar néptánco-
sok “testvérek” a világon!



                                                                                     IFJÚSÁGI ROVAT    -     2006. Október                                                                         HUFI III.

kép rólatok az újságban! (Bő 
riport a La Naciónban. Szerk.) 
Szerintem ez nagy dolog, ko-
molyan! Nagyon jó!

Az út egyik legjobb, sőt talán 
tényleg a legjobb része a cser-
készbál volt! Ott volt mindenki: 
családom, barátaim, mindenki a 
cserkészetből! És olyan jó volt 
a hangulat, mindenki jókedvű, 

jófej és vidám volt. Szuper jól éreztem 
magam! 

De aztán sajnos már indulnom is kellett 
vissza, és persze akkor jött az út legrosszabb 
része... a búcsúzkodás! Olyan hamar eltelt 
nekem ez a két hónap, hogy észre sem vet-
tem. De nagyon hiányolok mindenkit... A 
Diókat (a ZIK-csoportom), és mindenkit a 
cserkészetből, a rokonaimat... mindenkit!

És nagyon hálás vagyok a szüleimnek, 
hogy kaptam tőlük ezt az utat, mert nekem 
hihetetlen élmény volt, és sosem fogom 
elfelejteni! Remélem nemsokára újra ta-
lálkozom mindenkivel, és ha lehet még 
több ideig!

Benedek Dóri Budapestről (15 éves)

több felvétel után hozzánk 
csatlakozott, boldogan! 
Ott állt meg pont, ahol 
a sors keze akarta, mel-
lettünk, és ő figyelt fel 
a Gemer cserkészinge 
zsebe fölötti kis Hungária 
háromszögre. Hogy örül-
tünk egymásnak! Perce-
ken belül bizonyos szintű 
“barátság” alakult ki, Dávid is („disszidáló” 
magyar szülők egyik fia, Németországban 
született, majd Magyarországon végezte 
az iskolát, de Kolumbiában jár egyetemre) 
szívesen velünk maradt, sőt, más állomá-
sokon a “kémet” játszotta meg a többi őrs 
előtt - ami külön fejezetre lenne méltó. 
Vasárnap, az akadályverseny végére eljött 
a Hungáriába velünk vacsorázni. 

Mint sokan mások, akik “véletlenül” hoz-
zánk sodródnak, ő sem hitte volna, hogy 
ilyen “magyar élet” folyik Argentínában. 

Ezentúl majd villámpostán tartjuk s “fej-
lesztjük” új kapcsolatunkat vele, és reméljük 
az élet megengedi, hogy újra találkozhas-
sunk valahol. Biztos vagyok benne!  

Így jött össze néhány olivosi magyar cser-
kész a két magyarországi fiatallal - Gergő és 
Marcsi - a világot járó magyarral - Dávid... 
egy “mindennapi” városi akadályverseny 
keretében!

Talán mégsem kéne annyira aggód-
ni? A Jóistenke megteremtette a ma-
gyarokat, majd a szélviharos sors szele 
szétszórta, de a mai meleg szellők újból 
összesodorják őket – mindegy, hogy hol... 
De higgyétek el, ez sem véletlen!    (G-FOTO) 

(TLK)  Az idei augusztus harmadik, 
hosszú hétvégén a Buenos Aires-i körzeti 
cserkészőrs városi akadályversenyt rende-
zett a 18. Bartók Béla cs.cs. és a 39. Magya-
rok Nagyasszonya l.cs.cs. tagjai számára. 
Szombat déltől vasárnap estig őrsönként 
jártuk a várost, ismerkedtünk nevezetes-
ségeivel, és feladatokat oldottunk meg. 
Buenos Aires óriási város, többen életükben 
először jutottak el egy-egy helyre, s nyugod-
tan mondhatjuk, hogy még a legöregebbek, 
legtapasztaltabbak is tudtak meg új dolgot 
fővárosunkról. Például, hogy közlekedik 
benne villamos, igaz, hogy csak hétvégeken, 
mint idegenforgalmi érdekesség, és csak egy 
20 perces körutazást lehet tenni rajta...

Az őrsök önállóan járták végig az állo-
másokat, busszal, vonattal, metróval utaz-
va, a legkisebbeket (5-7 éves korosztály) 
természetesen autóval fuvaroztuk, bár egy 
alkalommal ők is metróra szálltak. 

A legkisebbek két őrse a szombat éjszakát 
a Református Egyháznál töltötte, a lelkész-
család vendégeként – Tóth L. Kristóf lelkész 
és kislánya, Ágota is aktív cserkészek 
–, míg a nagyobbakat a 
cserkészcsaládok ottho-
naikban, illetve egy őrsöt 
a Mindszentynumban a 
katolikus közösség látott 
vendégül. 

A legkisebbek két na-
gyobb őrssel kiegészítve 
– őrsvezetőikkel együtt 
– a református templom-
ban vettek részt vasárnap 
de. a gyerekistentisztele-
ten, amelyet Tóthné Bede 
Krisztina külön az ő számukra tartott. A 
többi őrs a Mindszentynumba ment misére. 
Ez után folytatódott az akadályverseny, 
majd este 6 és 7 között gyűltek össze az 
őrsök a Cserkészháznál, hogy közös játékkal 
fejezzék be a versenyt. Végül – a világ 
magyarjaival együtt – mi is meggyújtottuk 
a szolidaritás tüzét, és a Himnusz elének-
lésével koronáztuk meg az együtt töltött 
két napot.                    

kolosszális sírköve előtt lévő padon, hanem 
(kérem megjegyezni a szereplőket) Gergő, 
„importált” fotóművészünk és kedves, szép 
Marcsi menyasszonya ácsorognak velem. 
Ők aztán élvezik a várakozást, Marcsi figyel, 
kérdez, Gergő pedig, miután meggyőződik, 
hogy nyugodtan előszedheti drága fotóké-
szülékét: klikk-klikk-klikk, egyiket a másik 
után “festi” a szebbnél-szebb felvételeket, 
akárcsak a művész s ecsete a szűz vászonra... 

Hirtelen látom: ismerősök a bejáratnál! A 
fiúvezetők csoportja jön elsőnek. Meg-
érkeztek, széjjelnéznek, azonnal az első 
feladat: díjazva lesz az az őrs, amelyik a 
legtöbb ősz, szakállas vagy gyermekes 
emberrel lefényképezteti magát! Hát most 
jön a szaftos java a mesének (megjegyzem: 
együttműködtek a turisták is, érdeklődő-kí-
váncsi jókedvvel): több sikeres kép után, egy 
ravaszul mosolygó Gemer (Demes Sanyi) 
sietve ráncigál maga után felénk egy magas, 
kellemes kinézésű, szakállas-szőkés-hátiz-
sákos fiatalt, és mellénk állva azt kérdezi: 
“Ha a szakállas ráadásul magyar, dupla 
pontozást érdemel?” Mit is mondjak, kirob-
ban mindnyájunkból a nevetés! 

Mindenhol ott vagyunk, mi magyarok! 
Így ismertük meg Dávidot, aki ezután és 

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T
V á r o s i  c s e r k é s z - a k a d á l y v e r s e n y  B u e n o s  A i r e s b e n

(ZK) Városi aka-
dályverseny… a 
legtöbb cserkésznek 
teljes újdonság! Egy 
egész hétvég alatt 
járni és járni a nagy 
főváros utcáit úgy, 
hogy barátaiddal 
mész, hogy konkrét 
s előírt feladatod 
van, de mégis - olyan 
rendkívüli szabad-
ságérzés önt el! Hideg van, de napsütés 
teszi kellemesebbé. A “civil” járókelők 
nézik egyenruhádat, feltűnik mindenkinek 
vidámságod, az önfeledt ricsaj fel-fellob-
banása a buszon, a metróban, a vonaton. 
Aki nem őrsbe van beosztva, állomásként 
“állja” végig a két napot, és teljesen más 
felméréssel éli át... 

A híres Recoleta temető bejáratánál igen 
szimpatikus anekdotakincs nevű könyv 
íródik. Az első fejezet neve: “Recoletai 
epizódok”. Emlékezetünkben megmaradt 
minden egyes rendkívüli pillanat, de most 

csak egyet mesélek el 
nektek, mert egyedülálló, 
minden szempontból...

Dél van; ahogy már 
említettem, fúj a hideg 
szél a ragyogó napsu-
garak alatt (így mégis 
kellemesebb a temetői 
légkör): millió turista, 
fantasztikus arcok, ki-
nézések, az ajtónál egy 
kedves de átható, felejt-
hetetlenül éles hangú asz-

szonyka (első benyomásra azt hittem papa-
gáj rikácsol): “Maaaaapas”, aztán franciául, 
portugálul, németül, olaszul, s végül angolul 
harsogja: „Maps, maps of the cemetery!” 
Ülök egy hideg kőpad szélén és várom az 
első őrs beérkezését. Valamennyit késnek, 
így hát elmélyülök a körülöttem történő 
furcsaságokon... Van, aki megkérdezi tudok-
e spanyolul, vagy hogy honnan jöttem (hát 
innen, olivosi magyar cserkész vagyok, nem 
látod?) De nem egyedül ülök az óriási kripta 

A legkisebbek                     Foto Kristóf

    M I N I H U F I          Fiatalokról innen-onnan

Arra kértek, írjam le, hogy 
mit jelentett nekem ez az argen-
tínai út, és a programok, amiken 
részt vettem ott kinn! Háát... azt 
hiszem, ezt lehetetlen leírni! 

Olyan élményekben volt ré-
szem, amire nem is gondoltam!

Először is már aznap, amikor 
megérkeztem, az egész család 
óriási szeretettel fogadott, és 
alig telt el egy-két nap, máris úgy éreztem, 
mintha mindig is ott laktam volna. Nagyon 
sok szeretetet kaptam tőlük, és sok mindent 
csináltak csak azért, hogy Anna és én jól 
érezzük magunkat ott. Ez nagyon jólesett, 
és nagyon szeretem őket!

A cserkészprogramok is nagyon jók vol-
tak, sosem unatkoztam! Mindig mindenki 
jókedvű és vidám volt, és egy csomót le-
hetett nevetni, viccelődni és beszélgetni 
velük! Szuper jól telt minden nap, amikor a 
Klubban voltunk!

A fesztivál és a szimpózium is nagyon jó 
volt, végig nagyon élveztem a fellépést, és a 
tábort is. Még kedvet is kaptam a táncolás-
hoz! És tök büszke vagyok hogy megjelent 

Argentínai látogatásom élményei

G-FOTO

- Mennek és jönnek. Ezentúl gon-
dolom már így lesz mindig: az itteni 
magyar fiatalok közt van, aki már 
Magyarországon végzi az egyetemet, 
Magyarországon talál élettársra, vagy 
olyan, aki eljön hozzánk hosszabb 
időre, hogy szülei argentínai magyar 
közösségét megismerje. Járjuk a vi-
lágot, mi magyarok! A napokban tért 
vissza Budapestről egy év után Benkő 
Teri (volt csapatparancsnok, néptáncos, 
majdnem diplomált orvos); a napokban 
ment át Budapestre (tanulni) Gröber 
Lisa; a napokban ment vissza Németor-
szágba Dóry Kinga, majdnem egyéves 
ittlét után. Sírunk is, nevetünk is - így 
vagyunk...

- Tutajon a magyar fiúcserkész! 
Közeledik a meleg, nemsokára be-
köszönt a nyár teljes erejével, és újabb 
kihívás előtt állnak tűnődve a Bartók 
Béla cs.cs. izguló tagjai. Mert nem tá-
borra készülnek, hanem cserkészéletük 
talán legnagyobb tapasztalatát várják: 
tutajt építenek, és a Paraná folyó vizein 
fognak élni s “letutajozni” tíz napon át. 
Demes “Gemer” Sanyi főszervező terve 
szerint a “kalandnak” a fizikai megpró-
báltatás mellett a fő célja  a szolidaritás: 
egy misionesi, igen magára hagyott 
település emberein fognak komolyan se-
gíteni, s ehhez felhívja az egész magyar 
közösség figyelmét s felkéri esetleges 
segítségét is.  sdemes@yahoo.com

- Gyalogtúra Argentína észak-nyu-
gati hegyei közt. A lányok zsengék, 
de erősek, romantikusak és különösek 
- azért lányok. Kitartóan szeretik meg-
mutatni életképességüket, nemcsak a 
mindennapi harcban, szakmában, anya-
ságban, hanem az “álomjellegű” tervek 
megvalósításával is! Szépek a hegyek, 
az erdők, a patakok, szép a bensőséges 
gyaloglás keretében, a fáradtság dacára 
megtalálni a hangulatot a legmélyebb 
beszélgetésre! Ők is elindulnak - nem 
táborra, hanem ez egyszer a természet 

Első gondolatunk szemrebbenés s ké-
tely nélkül az elsőbálos lányokhoz vezet: 
mind más városból, 
országból jöttek, de 
mégis itt találhatjuk 
meg a kiinduló pontot. 
Hogy lehet ez? 

Buenos Airesben 
szü le t e t t  magya r 
cserkészanyák-apák 
lányai “jöttek le” a 
Hungária nagyterme 
színpadjának lépcsőjén! Olyan mamák-
papák, akiket máshova sodort el a sors, de 
vissza-visszaemlékeznek eredeti idetarto-
zásukra, és gyermekeik által megismerte-
tik életüket azokkal, akik itt élünk.

Lomniczy Paulette (Kinga mamája), 
Besenyi Buba (Julieta mamája), Földényi 

“Csutka” (Bea mamája), Benedek László 
(Dóra és Anna papája) szép lánykái mutat-

koztak be közösségünk 
s barátaink előtt. Külön-
legesen megható volt... 
Nemcsak azért, mert 
szépek voltak (mert 
minden fiatal szép), nem 
is azért, mert láthatóan 
boldogak voltak (hiszen 
minden elsőbálos re-
mek estéje ez!) – nem! 

Hanem azért, mert ez ismét egy újabb s 
fejlődést jelentő kapcsolatot tárt ki elénk: 
olyan cserkészbál Buenosban, ahol az 
elsőbálos lányok ide is, de „odaáthoz” is 
tartoznak. Egyesült magyar világ csodás 
jelképe... Így ugye könnyebb az örökölt 
szétszakadást elviselni?       (ZK) (G-FOTO) 

Így láttuk HUFI-szemekkel a 2006-os Cserkészbált 

szószerinti felfedezésére! Ha akarod 
őket lelkesíteni, támogatni, keresd fel 
a csapatparancsnokot: Szeley Cynthit 
cynthipupi@yahoo.com.ar

- Egyes dolgok szerencsére még nem 
változtak meg: Igenis, még mindig van 
elegendő jelölt, akiknek magyarul tart-
hatunk vezetőképző cserkésztáborokat! 
Jövő nyáron segédtiszti s talán még 
kiscserkész őrsvezetői képzőtáborok 
is lesznek, amelyek ismét a jövő iránti 
elkötelezettségünket hirdetik!                                                                     

(ZK)

Kerekes Miki, Demes Sanyi, Kapitány Dávid, 
Zöldi András

Kapitány Dávid

A Kongresszus kupolája
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SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK)
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 

Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, Olivos 
Horario de atención al público: los viernes de 19 a 21 hs.

SZEMELVÉNYEK
  881  Értavy Baráth Kata: Történelem: kitűnő – Regény az 1956-os 
          szabadságharc idejéből
3879  Teichel Mária: Sziget utca 14 - Regény az 56-os forradalom 
          előzményeiről
1930  1956 – A magyar forradalom és szabadságharc a hazai rádióadások 
          tükrében október 23–november 9
4205  Titkos jelentések 1956 okt. 23–nov. 4
1956  Pongrátz Gergely: Corvin-köz 1956
3403  Oltványi László: Harcok Dél-Budapesten 1956
2353  A befejezetlen forradalom – 1956
5220  Irving, David: Felkelés. Egy nemzet küzdelme: Magyarország 1956
2354  Fónay Jenő: Megtorlás. Mi történt Magyarországon 1956 után
5074  Kiszely Gábor: Állambiztonság 1956-1990
3107  Antológia 1953-1956: Költök forradalma
3065  Gloria victis - 1956 költői visszhangja a nagyvilágban (*)
3831  Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála
3882  Gosztonyi Péter: A magyar forradalom története
  957  Csonka Emil: A forradalom oknyomozó története (1945-1956)
(*) Az 50. évforduló alkalmából a hollandiai Mikes Kelemen kör újra kiadta a 
GLORIA VICTIS 1956 versantológiát, amely eredetileg a mücheni Nemzetőr 
gondozásában, Tollas Tibor szerkesztésében jelent meg. A könyv európai, 
észak- és dél-amerikai, ausztráliai, ázsiai és afrikai költők verseit tartalmazza. 
A könyv pdf-formátumban letölthető: http://www.federatio.org/mikes_bibl.
html#92  (4,6 MB)
Videokazetták: VK-1      A lángoló Magyarország 1956 okt. 23

VK-344  1956-2002; 1956 október 23
VK-134  56-os Szövetség Múzeum előtt össztűz 
               (Fónay - Göncz -  Antall) 1992. március 15
VK-121  A Nagy Imre per

Libros en castellano: S-28    Antología: Liras en las catacumbas
S-111  Autores varios: La revolución popular húngara 1956 
           (hechos y documentos)
S-125  Bálint, Imre: Hungría no se muere
S-186  Vattay, Francisco: Aspectos militares de la revolución húngara de 1956
S-235  Ferrero Blanco M.D.: La revolución húngara de 1956

Az 56-os Forradalom és Mindszenty bíboros
Sok-sok politikai és szakmai indulat kavarog az ötvenedik évfordulóra 

tervezett ötvenhatos megemlékezések körül. Ki, hogyan és mivel emlékez-
zen, mihez van joga, és mihez nincsen. És egyáltalán: kié ötvenhat? A 
börtönt szenvedetteké és a kivégzettek családjáé, a saját illúzióikon túllépő 
reformkommunistáké vagy a XXI. század fiataljaié, akiknek tovább kel-
lene vinniük a magyar forradalom emlékét és szellemét? 

A bíboros első üzenete a 
szabad rádió hullámain át

Mindszenty József Magyarország Hercegprímása 
szabadulása után a Hercegprímási Palota udva-
rán kiszabadítóival - magyar páncélos katonákkal

Argentínában az 
Édesanyáknak boldog 

anyáknapját kívánunk! 

Horváth Sándor:
Szeresd nagyon 
az Édesanyát!

Amikor sírva-ríva megszületsz,
szívére szorít és reád nevet,
ő fogja meg először kis kezed.
Az életet ő adta neked.
Ő virraszt érted éjszakákon át,
ha betegség fest lázrózsát reád.
Ő vigyázza álmaid nyugalmát,
szeresd nagyon az Édesanyát!
Csörgős játékot ő vesz teneked,
s letörli arcodról a könnyeket,
karjai közt nő naggyá a világ,
szeresd nagyon az Édesanyát!
Mikor az első lépést megteszed,
hogy útra kelj, vezeti léptedet,
lépj még kicsim! - 
hallod hívó hangját,
szeresd nagyon az Édesanyát!
Ölébe ültet és mesél neked,
megcsókolja tapsoló kis kezed,
ugró, pettyes labdát gurít hozzád,
szeresd nagyon az Édesanyát!
Ha kimondod az első szót: Mama!
Övé a világ legszebb mosolya,
örömkönnyek közt mosolyog reád,
szeresd nagyon az Édesanyát!
Kis elefántot rajzol nagy orral,
és egérkét, kunkori farokkal,
segít vezetni majd a ceruzát,
szeresd nagyon az Édesanyát!
Ha majd az első betűt leírod,
őt kérded, aki tanított:
Jó lesz, Mama? - s ő mosolyog rád.
Szeresd nagyon az Édesanyát!
Csitri leszel, vagy siheder kamasz,
mindenkinél többre tartod magad,
azért ő intő szóval szól reád?
Szeresd nagyon az Édesanyát!
A sorsod messzire vet majd tőle,
emlékből idézed majd a mosolyát,
de a Mama örökké visszavár,
szeresd nagyon az Édesanyád!

2006. augusztus 2 és 13 között folyt le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
központi vezetőképzőtábora a Sík Sándor Cserkészparkban 258 résztvevővel. 
Mint minden évben, célja kinevelni a KMCSSZ jövő vezetőgárdáját. 8 önálló 
tábor működött. A kiképzés középpontja: a kis csoportok (őrsök) vezetése 
(14-16 évesek), a kis csoportok (rajok) koordinálása (17-21 évesek), és a nagy 
csoportok (csapatok) vezetése (22 éven felüliek) volt. Részt vettek cserkészek 
az Anyaországból, Felvidékről és Kárpátaljából is.

A táborok alatt volt számos előadás, gyakorlat, 24 órás portyák és kirándulá-
sok. A tábor legtapasztaltabb cserkészvezetője dr. Chászár Ede 1933-ban kezdte 
cserkész pályafutását a gödöllői Jamboreen, ahol Csede bá a világcserkészet 
alapítójával, Lord Baden-Powellal is találkozott. 

A nagy tábortűz alatt a jelenlevők “a vezetés elsősorban példa” gondolatával 
ismerkedtek meg, valamint az 1956-os szabadságharc hőseinek példamutatását 
is átérezhették.

Hálásak vagyunk a két vasárnapon Kanadából és Clevelandból érkezett 
katolikus, református és evangélikus lelkészek szolgálatáért.

Az utolsó vasárnapon a temető részlegben bensőséges kereteken belül fel-
avattuk Dömötörné Kokron Margit emlék-kopjafáját. Margó a családja után a 
magyar cserkészetet tartotta legnagyobb hivatásának, és mint a magyar néprajz 
rajongója sokunk népdal, ballada és népszokás kincsét gyarapította éveken 
keresztül. (A kitűnő CD kapható a HKK-ban. Szerk.)

A táborzáráson újonnan végzett 14 fiú őv., 21 leány őv., 17 kiscserk. őv., 33 
cs.st., 3 kiscserk. st., és 15 cst. a KMCSSZ vezetői gárdájában. Kihívásuk a sok 
tanultat átültetni a KMCSSZ 70 csapatában, amely 4 világrészen, 11 országban 
működik. (A KMCSSZ tájékoztatója nyomán összegezte HKZS)

Sikeres Vezetőképzőtábor
Résztvevők: Ausztrália, Brazília, Kanada, Svájc, USA és Venezuela
“Gondozzuk a haza szent tüzét nemzedékről nemzedékre és próbáljuk 
azt meggyarapítani. A múltból így lesz jelen, a jelenből pedig jövő.” 

(gr. Teleki Pál, 1. magyar főcserkész)

61. cserkész tisztitábor, Fillmore, USA
A tisztképzőtábor, úgy, mint minden más vezetőképzőtábor arra 

való, hogy a csapatokat ellássa kiképzett, hasznos vezetőkkel.  (l. KMCSSZ 
besz. e sorok fölötti cikket. Szerk.). Bester Alessandra beszámolója:

A 61. cserkésztiszt vezetőképzőtáboron 15 jelölt volt 5 országból. Jóma-
gam Brazíliából vettem részt. Két leány és egy fiú őrsbe voltunk beosztva. 
Minden nap kaptunk finom reggelit, ebédet meg vacsorát, legtöbbször 
levest meg szendvicset. Nagyon érdekes társaság volt: voltak cserkészek, 
fiatal parancsnokok és cserkész szülök is, akik sosem cserkészkedtek de 
azért jöttek, hogy megtanulják miről szó abban a tevékenységben, ami 
oly sok embert vonz.

Fontos és ismerős nevekből állt a vezetői gárda (Lendvai-Lintner Imre, 
KMCSSZ elnök, Dömötör Gábor, KMCSSZ alelnök, Szentkirályi Pál és 
Csede bá). Nagyon érdekes előadásokat tartottak. Napi 7 órán át érintették 
a cserkészetet különböző szempontból, egy csapatnak a szervezetét és 
benne minden egyes személynek a feladatát és felelősségeit, beleértve a 
cserkészek szüleit is, és hogy milyen fontos életben tartani a magyarsá-
gunkat. Csede bá előadása az egyik legélvezetesebb és izgalmas volt, mert 
ő szemtanúja volt a legtöbb történelmi eseménynek, amiről tanultunk. De 
nemcsak elméleti előadások hangzottak el, hanem gyakorlatiak is: sokszor 
csoportonként kellett találjunk egy megoldást, amit azután megbeszéltünk 
a többi csoporttal. Ezen kívül volt népi játék, népdalozás, kirándulás és 
vendéglátás más vezetőképző táborokban.

A tábor nagyon jó élmény volt, sokmindent tanultam cserkészetről, 
megbeszéltünk közös meg saját csapatproblémákat és megoldásokat, 
életre szóló barátságokat kötöttem. De a legfontosabb az, hogy megláttam 
a gyakorlatban, hogy nem mi vagyunk az egyetlen cserkészcsapat, ha-
nem hogy az egész világon vannak magyar cserkészek. És mégegy: 
hogy a KMCSSZ összeköti a csapatokat, és segít, hogy megtartsuk ezt a 
fantasztikus tevékenységet. 

Ez nemcsak egy hétvégi foglalkozás, hanem egy életre szóló ne-
velés, ahol megtanulunk élni a 10 cserkésztörvény szerint, tisztelve 
felebarátainkat, a természetet és saját magunkat, megtartva elődeink 
hagyományait és a magyarságunkat.

Szeretném megköszönni mind azoknak, akik annyira segítettek a pél-
dájukkal és tanításukkal, és akiknek segítsége nélkül nem tudtam volna 
részt venni a táboron. Köszönöm Kokron Editnek a türelmét a magyarság-
ismerettel, Kiss Albertnek, Hársi Sárinak, Römer-Tóth Esztinek, Demes 
Sanyinak és főleg szüleimnek a gyakorlati példát és lelkesítést, és a 13. 
sz. Szondi György cs.cs. őrsvezetőinek és vezetőinek, akik mindig mel-
lettem állnak előrevinni a csapatot és a legjobb példát adják a következő 
vezetőknek, a gyerekeknek. (Kiemelések tőlünk. Szerk.)

Bester Alessandra (Pupi), São Paulo

ZENÉS EST OKTÓBER 28:
Ahogy az októberi eseménynaptár-

ban is olvasható, a Hungária október 
28-án 19 órai kezdettel egy zenés 
műsor előadását szervezi. 

Csák József érkezik közénk 
Budapestről barátjával, Nieder 
Ivánnal. Mindketten építészmér-
nökök, de kiemelendő, hogy Csák 
József  a Magyar Állami Operaház 
magánénekese, aki az utolsó évti-
zed alatt többek között a következő 
szerepeket énekelte: Verdi: A végzet 
hatalma (Álvaro), Trubadúr (Manri-
co) és Macbeth (Macduff), Puccini: 
Tosca (Cavaradossi), Mascagni: 
Parasztbecsület (Turiddu), Donizetti: 
Szerelmi bájital (Nemorino), von Ze-
mlinsky: Törpe, Erkel: Bánk Bán és 
Dózsa György (címszerepek).

A tervbe vett előadás címe: „Buda-
pest, Budapest te csodás...”: Zenés 
séta a magyar fővárosban, egy-egy 
érdekes pont kiemelésével, és az 
ehhez kapcsoló dalok, kuplék köz-
beiktatásával. Az est folyamán ope-
raáriák, népdalok is elhangzanak. 

A bemutatás vacsora keretében 
megtekinthető. A haszon a cser-
készek nyári táborai javára van 
szánva (tutajtúra a fiúknál, hegyi 
gyalogtúra a lányoknál - l. MINIHUFI 
cikk az előző oldalon. Szerk.) 

Támogassuk jelenlétünkkel!
Belépő vacsora nélkül $ 6.- 
Belépő vacsorával (ital nélkül) $ 22.-  
elővételben Omarnál.  
Helyfoglalás: 4762-1662 (Erzsi) vagy 
ehaynal@fibertel.com.ar 

LAPZÁRTA ÉS A HÍRLAPUNK BETÖRDELÉSE UTÁN 
ÉRKEZETT HÍR:   Tömegtüntetések Budapesten

A köztelevízió csatornáin és a helyi újságokon keresztül az argentínai 
nagyközönség megtudhatta, hogy mi folyik most Magyarországon.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök még májusban tartott egy beszédet 
az MSZP zártkörű gyűlésén. Nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel 
fűszerezve ecsetelte a pártvezetőknek, hogy a megszorító intézkedésekkel 
már nem lehet várni, mert a gazdasági helyzetet elrontották - „nem kicsit, 
nagyon”. Különböző trükkökkel hatalmas külföldi adósságot halmoztak föl, 
olyat, amire Európában még nem volt példa. Bevallotta, hogy kormányzás 
helyett négy év alatt nem csináltak semmit és az utolsó másfél-két évben 
csak hazudtak („hazudtunk reggel, éjjel, meg este”) azért, hogy megnyerjék 
a választásokat. 

Ez a beszéd kiszivárgott és nyilvánosságra került, mire föl nagy lett a fölhá-
borodás. Napok óta tömeges tüntetések vannak a fővárosban és országszerte, 
és Gyurcsány lemondását követelik. A miniszterelnök viszont kijelentette, 
hogy büszke a beszédére, amiben kimondta az igazságot, és nem mond le, mert 
úgy érzi, hogy a többség őt támogatja. - Ezzel aztán Magyarország megint 
bekerült a nemzetközi hírek közé, sajnos nem a legjobb színben.

Október 1-én Önkormányzati választások lesznek, pártlistákra, ami egyfaj-
ta bizalmi szavazást jelent. Kimenetele demokratikus eredmény lesz, amit 
– így vagy úgy – tiszteletben kell tartani. Ott eldőlhet, hogyan állnak a mai 
erőviszonyok. A jelenlegi helyzet a pattanásig feszült, percről-percre változnak 
a hírek. Kövessük őket figyelemmel!                                                  (HKZS)
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deslumbrante, cuando se abrieron las fron-
teras y se levantó la “Cortina de Hierro” 
para permitir el ingreso de los periodistas 
y fotógrafos extranjeros, el mundo pudo 
ver por primera vez el verdadero rostro 
del poder soviético. 

La eliminación de millones de campe-
sinos (kulaks) en la URSS en la década 
de 1920, el inmenso terror y las matanzas 
que produjeron los “juicios de purga” de la 
década de 1930, la evacuación de pueblos 
enteros como los chechenios en la década 
de 1940 - todas estas cosas se habían hecho 
sin que hubiera periodistas y fotógrafos 
extranjeros presentes, y mucha gente de la 
izquierda en todo el mundo podía negar, y 
negó que hubieran ocurrido. Pero lo que 
ocurrió en Hungría en 1956 fue filmado, 
fotografiado, se escribió al respecto y se 
transformó en noticia. No pudo ser nega-
do ni barrido bajo la alfombra y debilitó a 
los partidos comunistas en todas partes, 
dejando en claro ante todo el mundo que el 
estalinismo estaba vivo incluso tres años 
después de la muerte de Stalin.  

El gran escritor inglés George Orwell, 
autor de Rebelión en la granja y 1984, que 
peleó en las Brigadas Internacionales du-
rante la guerra civil española, describió al 
estalinismo de una forma inolvidable: “Si 
quieren una imagen del futuro, imaginen 
una bota pisoteando un rostro humano 
por siempre jamás.” 

Publicamos aquí un extracto 
de la alocución pronunciada 
por Michael Korda un año 
antes de este 50º aniversario 
en el Consulado general de la 
República de Hungría en Nueva 
York.  

De padre húngaro y madre 
inglesa, Korda es un director de 

la editorial Simon and Schuster, de EE.UU. 
En el cincuentenario de esta histórica fecha los dejamos enton-

ces con las palabras de un testigo ocular de aquellos días.

Para que la presente edición sir-
va dignamente a nuestros lectores 
que no son dueños del idioma 
húngaro, debemos relatarles en 
castellano lo que para los húnga-
ros del mundo entero ha sido el 
mayor acontecimiento histórico 
del último medio siglo. Se trata 

de la revolución y lucha por la independencia del 
año 1956 en Hungría. Comenzó el 23 de octubre, como un espontáneo 
levantamiento popular al que adhirieron todos los estratos de la pobla-
ción, y derivó en una desesperada lucha por la libertad, cuyo brutal 
aplastamiento por los tanques soviéticos comenzó el 4 de noviembre.

23 de octubre -                   

No debe haber nada más difícil de 
detectar que un cambio de tendencia his-
tórica, especialmente cuando se lo está 
transitando. 

La mirada retrospectiva es sabiduría - mi-
rando al pasado, todo se torna claro, por eso 
es que los historiadores hacen que el pasado 
parezca fácil de entender, y predecible. Pero 
la historia no siempre es tan clara para los 
que la están haciendo.

La revolución húngara de 1956 fue un 
cambio de tendencia - un cambio de tenden-
cia crucial - de la historia. Fue una derrota 
trágica. Fue un episodio heroico. David 
contra Goliat, los pocos contra los muchos. 
Cambió la historia y puso en marcha los 

t remendos 
a c o n t e c i -
mientos que 
l l e v a r í a n 
durante las  
décadas si-
guientes a 
la destruc-
ción del co-
munismo y 
de la Unión 
S ov i é t i c a 
misma.

En pocas palabras, no fue un levanta-
miento condenado al fracaso sino una 
gesta heroica en Europa Central, tan 
importante y esencial a nivel de aconte-
cimiento histórico como lo fueron la revo-
lución estadounidense o la francesa.

Tal como los estadounidenses en 1776, 
los húngaros pelearon contra un poder im-
perial abrumadoramente mayor - del que 
no los separaba el Océano Atlántico - por 
la libertad, la justicia y la independencia 
nacional. 

Como los franceses en 1789, los húnga-
ros pelearon por su libertad y para derrocar 
a un gobierno tiránico.

Tal como los estadounidenses y los fran-
ceses, pusieron en marcha, con su coraje 
y su sacrificio, sucesos que cambiarían el 
mundo. 

Ahora tenemos que celebrar - y honrar 
- su lucha.

Y no nos equivoquemos. Éste fue un 
levantamiento popular, un levantamiento 
espontáneo, un levantamiento de obreros, 
estudiantes, intelectuales, hombres, mu-
jeres y adolescentes, incluso miembros 
del partido comunista húngaro, contra la 
tiranía de su propio gobierno y partido 
- que, a todos los efectos, eran sinónimos - 

y contra los soviéticos, que físicamente 
ocupaban Hungría con un ejército de más 
de quinientos mil hombres.  

No fue un levantamiento de fascistas, 
ni de realistas adherentes al régimen del 
regente Horthy, de “reaccionarios”, de 
“contrarrevolucionarios” o antisemitas 
contra un gobierno progresista o “amante 
de la paz”, como la propaganda soviética 
lo presentó. 

Yo lo sé. Porque estuve ahí.
Para entender cómo y por qué hombres, 

mujeres y niños salieron a las calles a pelear 
contra tanques soviéticos con piedras, bom-
bas Molotov caseras, o sus manos desnudas, 
es necesario hablar francamente de la Eu-
ropa Oriental en 1956, y contar qué clase 
de vida se vivía bajo un régimen de terror 
absoluto, en el que una ideología extraña y 
ajena era impuesta mediante la brutalidad 
inflexible del partido, y su temida y odiada 
policía secreta. El disenso se castigaba - a 
menudo - con la muerte. Incluso el desvío 
más leve de la “línea del partido” podía 
implicar el riesgo de un arresto brutal en 
medio de la noche, la tortura, una “con-
fesión” arrancada por fuerza y falsa, un 
“juicio mediático” - y la ejecución. El único 
escape era denunciando a colegas, amigos 
y familiares, con el resultado de que no se 
podía confiar en nadie y nadie se sentía 
seguro.

Es difícil entender hoy en día cómo era 
la vida cuando la gente se arriesgaba a la 
tortura y la muerte por no aplaudir lo sufi-
cientemente fuerte cuando se mencionaba 
el nombre de Stalin o el mini-Stalin hún-
garo, Rákosi. No podemos entender cómo 
era la vida cuando cada llamada telefónica, 
carta y conversación privada podía causar 
la visita de la policía secreta a mediano-
che, cuando la mitad de la nación se veía 
forzada a denunciar a la otra mitad, cuando 

escuchar una transmisión radiofónica del 
extranjero,  quejarse de la ración de comida 
o hacer un chiste sobre los líderes podía 
tener consecuencias catastróficas. 

Se trataba de un mundo en el que la 
mera acusación de “delitos” actualmente 
olvidados, tales como el “titoísmo”, o el 
“trotskismo de izquierda”, o el “desvío 
bukharanista de derecha”, o el “sentimen-
talismo burgués”, o la falta de apreciación 
del “realismo socia-
lista” o del enfoque 
marxista-leninista de 
los problemas socia-
les, podía significar 
la pérdida del trabajo, 
la seguridad o la vida 
misma.

En 1956, a lo largo y 
a lo ancho de Europa 
Oriental, la gente vivía 
acosada por el miedo, 
las privaciones y el 
terror, dentro del puño 
de hierro de la Unión 
Soviética y la ideología 
comunista. El 23 de octubre de 1956, los 
húngaros tomaron las armas y se alzaron 
contra esa tiranía. Por un breve instante, 
que tuve el privilegio de compartir, triun-
faron contra ella. 

No solamente tiraron la gigantesca esta-
tua de Stalin que los rusos habían erigido 
en Budapest (ver collage en la portada. La 
R.), cortada en las rodillas por un soplete 
de soldador que sólo dejó en pie un par 
de enormes botas de bronce de casi dos 
metros de alto,  sino que desenmascararon 

y destruyeron todo el tejido de mentiras, 
ideología y fuerza bruta por medio de las 
cuales habían impuesto el comunismo y la 
dominación soviética y, por un momento 

Cont. página siguiente

Un levantamiento espontáneo de la población 
entera

La prensa del mundo entero pudo informar a los cuatro vientos

dib. Lajos Szalay

- 4 de noviembre                                                                                           

dib. Lajos Szalay

Stalin ya no infunde terror: la cabeza del coloso  
derribado yace en la calzada...

Combatientes por la libertad montan guardia en 
los cuarteles Kilián

 El aborrecido emblema 
comunista fue recortado 
de las banderas húngaras 
durante la revolución

23 de octubre: Manifestación masiva frente a la 
estatua del General Bem, héroe de la Revolución 
Húngara de 1848 contra los Habsburgo
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hasta algunos antiguos miembros del parti-
do comunista que pelearon contra fuerzas 
imbatiblemente superiores. Nosotros - mis 
tres amigos y yo - fuimos simplemente tes-
tigos privilegiados de su valor y sacrificio, 
y tuvimos la honra de compartir con ellos 
muchas de sus experiencias.

Por su resistencia contra el poderío de la 
Unión Soviética, ellos ayudaron a lograr su 
derrumbe final. Estos valientes húngaros 
que la prensa occidental llamó luego “Lu-
chadores por la Libertad” se han ganado 
un lugar en la 
historia. Y su 
lucha quedó 
coronada de 
una victor ia 
que creó “un 
gobierno del 
pueblo” que, 
en su efímera existencia, se dedicó a los 
derechos por “la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad.”  Los húngaros 
lucharon por estos derechos en 1956.

La epopeya quedó aplastada. Sus efectos 
perduraron. 

(Este emotivo testimonio fue magní-
ficamente traducido del original inglés 
por Cristina Cucchi, Buenos Aires, quien 
nos donó su trabajo en homenaje al 50º 
aniversario de la Revolución húngara. Le 
agradecemos de corazón. SKH.)

(*) En el nuevo edificio del Bundestag alemán 
en Berlín existe una placa recordatoria del he-
cho, expresando el agradecimiento del pueblo 
alemán a los húngaros. La R. 

(**) 9 de noviembre de 1989. La R. 

Nunca más la Unión Soviética usó la 
fuerza armada en esa escala en Europa. Los 
tanques soviéticos habrán avanzado por las 
calles de Praga en 1968, pero no abrieron 
fuego. Podrá haberse impuesto un general 
comunista a los polacos para retardar las 
reformas que reclamaba Solidaridad, pero 
los obreros polacos huelguistas no fueron 
abatidos en las calles por los tanques so-
viéticos.

Cuando la República Democrática Ale-
mana comenzó a derrumbarse en 1989, un 
proceso que en parte se debe, si me permi-
ten recordarlo, a la decisión humanitaria 
y tremendamente valiente del gobierno 
húngaro de abrir sus fronteras a los ale-
manes del este para que pudieran huir en 
masa a Alemania Occidental sin correr el 
riesgo de que los balearan al intentar cruzar 
“el Muro” - un acto de coraje por el que 
Hungría nunca recibió el reconocimiento 
que merece (*) - el presidente soviético 
Mikhail Gorbachov voló a Berlín Este para 
una reunión de emergencia del Politburó de 
Alemania Oriental. 

El pánico cundía entre los líderes comu-
nistas de Alemania Oriental y Gorbachov 
los escuchó con cada vez mayor impacien-
cia. Finalmente, los interrumpió, diciendo: 
“Pero, camaradas, ¿qué esperan que noso-
tros hagamos? ¡No podemos simplemente 
abrir fuego contra esa gente!” 

Un silencio mortal se abatió sobre la 
sala. Si la Unión Soviética, con un ejército 
de casi un millón de hombres en Alemania 
Oriental, no estaba dispuesta a disparar 
contra la gente en la calle como si fueran 
perros para proteger la existencia de la 
República Democrática Alemana y del par-
tido comunista de Alemania Oriental, todo 
estaba perdido, se venía el descarte total - y, 
de hecho, en pocas semanas más el Muro 
había sido tirado abajo (**), los líderes del 
partido estaban ocultos y el comunismo en 
Europa oriental pasaba a ser meramente un 
recuerdo, otro ejemplar polvoriento en el 
museo internacional de la tiranía y las ideas 
políticas desacreditadas. 

N o  p a s ó 
mucho tiem-
po para que 
l a  U n i ó n 
Soviética se 
desplomara 
vilmente, en 
fo r m a  t a n 
c o m p l e t a 
que ahora se 
está conside-
rando sacar 
en silencio a 
Lenín de su 
tumba en la 
Plaza Roja. 
Sic t ransi t 
gloria mundi. 

Como dijo un ruso, parafraseando el lema 
del partido: “Hemos pasado setenta y cinco 
años avanzando - hacia ningún lugar.”

***
Hace cuarenta y nueve años, cuando la 

noticia de la revolución llegó a Inglaterra, 
manejé de Oxford a Budapest con tres ami-
gos en un viejo Volkswagen descapotable 
en el que llevábamos una gran cantidad 
de penicilina y otros medicamentos de los 
que sabíamos había una enorme escasez en 
Hungría. No me sentía húngaro - mi madre 
es inglesa, yo mismo nací en Londres y no 
hablo húngaro - pero sí sentía que teníamos 
la obligación de mostrar nuestro apoyo a 
los húngaros de forma más concreta que 
escribiendo cartas al Times. 

Llegamos a Budapest cuando la revolu-
ción húngara parecía victoriosa, el 30 de 
octubre, el día en que la estación de radio 
húngara, rebautizada Radio Libre Kossuth, 
anunció:

“¡Queridos radioescuchas! Estamos 
abriendo un nuevo capítulo en la historia 
de la radio húngara. Durante muchos años 
la radio no fue más que un instrumento 
de difusión de propaganda y mentiras...
A partir de este momento, nuestra radio 
va a tener derecho a llevar el nombre de 
Kossuth y Petőfi. . . A partir de ahora, en 
los mensajes emitidos desde esta estación 
ustedes escucharán - ¡la verdad!”

En los días siguientes experimentamos 
ese “nuevo capítulo” en la vida húngara 
y compartimos la esperanza, la euforia, 
el júbilo que los húngaros de toda clase y 
profesión sentían al haberse liberado de 
una ideología ajena y un régimen brutal, y 
al escuchar una vez más “la verdad”. Ayu-
damos a arrancar las estrellas rojas, el mar-
tillo y la hoz, los retratos de Marx, Lenín 
y Stalin y, mezclados con los estudiantes 
húngaros, compartimos su entusiasmo y 
su fe, y tuvimos la oportunidad de admirar 
su gran coraje. 

También les advertimos, cuando nos en-
teramos del ataque francés e inglés sobre 
Egipto para apoderarse del Canal de Suez, 
que no obtendrían ayuda de Occidente.

Cuando los rusos atacaron al alba del 
4 de noviembre, los ayudamos a construir 
barricadas en las calles y a llenar los cóc-
teles Molotov, viviendo con los estudiantes 
las trágicas horas de lucha del ejército 
soviético por retomar Budapest y aniquilar 
la revolución. 

***
No les cuento esto con orgullo. Los 

héroes - y las heroínas - fueron los estu-
diantes, obreros, intelectuales, soldados y 

...viene de página anterior: 1956
La Unión Soviética y el partido comu-

nista húngaro intentaron pisotear el rostro 
de los húngaros por siempre jamás, y el 
resultado fue una revolución que cambió 
al mundo. 

El intento de los húngaros de lograr, 
mediante un alzamiento popular armado, 
la libertad, la independencia nacional y el 
estado de derecho provocó, tal vez inevita-
blemente, una respuesta furiosa de los rusos 
y aquellos miembros del partido comunista 
húngaro que seguían fieles a Moscú: cinco 
mil tanques, más de medio millón de 
soldados, una abrumadora fuerza de 
artillería, sin hablar de la amplísima 
represión, castigo y ejecuciones a manos de 
las “fuerzas de seguridad” comunistas. 

La revolución fue aniquilada, sus líderes 
traicionados y ejecutados - pasados por las 
armas incluso antes de que los así llama-
dos “juicios” tuvieran lugar - y el partido 
comunista volvió al poder. 

Pero, en realidad, a la larga fueron los 
rusos los que perdieron, no los húngaros 
que se alzaron contra ellos. Los líderes 
rusos que sucedieron a Stalin aplastaron 
la rebelión en Budapest, pero esa rebe-
lión produjo una fisura en los cimientos 
aparentemente sólidos del comunismo 
y reveló un ídolo con pies de barro, tan 
frágil como probaron ser las enormes 
piernas de bronce de la estatua de Stalin 
en Budapest.

El comunismo no sólo reivindicó el fu-
turo sino que proclamó que era el futuro 
- “Nosotros los enterraremos,” le dijo Nikita 
Kruschev a un presidente estadounidense.

***
Pero no sería así. El haber aplastado la 

revolución húngara por la fuerza, como 
habría hecho Stalin, hizo perder pie o 
confianza en grado creciente a sus suce-
sores, horrorizados tal vez por la violen-
cia que habían desatado en las calles de 
Budapest.  

 Un tanque soviético fuera de combate y el cuerpo 
de un miembro de su tripulación...

dib. Lajos Szalay

Burris Jenkins:  Silent Night 1956
dib. Lajos Szalay

Los cuarteles Kilián albergaron la jefatura 
militar de la Revolución. Quedaron totalmente 
destruidos Las ruinas de los edificios y cualquier material 

venían bien para construir barricadas contra los 
tanques

Patriotas húngaros arrancan el 
odiado emblema comunista de 
un monumento

Cadáveres por doquier... Mujeres, niños, ancia-
nos y jóvenes matados indiscriminadamente por 
las fuerzas soviéticas

23 de octubre - 4 de noviembre de 1956: El grito de la VERDAD

El cuerpo de un soldado soviético yace en una 
calle de Budapest en ruinas. Ningún húngaro 
lo tocará
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LOS 
DESTACADOS 

DEL MES

Compilado por
Henriette Várszegi

NOTICIAS … 
DE LA OTRA ORILLA

 (De nuestra corresponsal , Zuleika Dergan)

ESGRIMA 
CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

DE ALTA PERFORMANCE
A part i r  de los 8 años -  ambos sexos -

florete, espada y sable 
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20.30 hs.

Sábados de 15 a 19 hs. 
Maestros : Juan Gavajda - Ignacio Solari    

INFORMES: Henriette Várszegi - 
henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

LLAMAMIENTO
Este llamamiento va dirigido a nuestra 

colectividad. A los húngaros llegados en las 
últimas décadas a la Argentina después de 
dos guerras mundiales desastrosas, donde 
ahora residen como argentinos naturaliza-
dos. A sus descendientes, que ya nacieron 
y viven en una situación estable, relativa-
mente cómoda, gracias a la hospitalidad 
de la Argentina y al esfuerzo valiente de 
los padres.

Ya quedan pocos de los “valientes” 
llegados después de la IIª Guerra Mundial 
con “una mano adelante y la otra atrás”... 
La única fortuna que traían consigo era 
su educación y sus valores espirituales. 
Quedan muy pocos que a la edad de 80 o 
más años mantienen su espíritu positivo, 
emprendedor y activo. Un ejemplo notable, 
representante de esta generación valiente 
fue nuestra muy querida y admirable amiga, 
Klára baronesa Apor, viuda de Berczely y 
viuda de Farkas, recientemente fallecida. 
De ella hablaremos más adelante.

Nadie, ni los sobrevivientes, ni la nueva 
generación de los húngaros en la Argentina 
pueden saber si algún día no les tocará acu-
dir a los servicios de un HOGAR para pasar 
los últimos años de su vida o, en caso de un 
accidente, algunas semanas, en un ambiente 
acogedor y con atención médica. Pueden 
llegar a recurrir al Hogar San Esteban.

Esta Institución, cuya personalidad 
jurídica la define como “Sociedad de Be-
neficencia Húngara” fundada en 1930 en 
Buenos Aires, con sede en Chilavert (Pcia. 
de Buenos Aires), tiene una capacidad de 40 
camas, enfermería y un jardín pintoresco. 
No es un asilo propiamente dicho, es un 
HOGAR. Luminoso, limpio y cómodo 
(tipo sanatorio 3 estrellas), es administrado 

y dirigido por gente responsable, honesta e 
intachable. Sus residentes están contentos 
y felices. 

Sabemos perfectamente que ni nuestra 
propia casa ni el Hogar San Esteban podrían 
mantenerse en buen estado ni cubrirse sus 
gastos si para ello sólo contáramos con una 
magra jubilación por residente. La colecti-
vidad húngara tiene la obligación moral de 
mantener esta Institución.

El último gran proyecto de Klára 
Apor fue un plan que habíamos elaborado 
y redactado juntas pocos días antes de su 
fallecimiento en agosto. El texto en húngaro 
se publicó en el número de septiembre de 
nuestro periódico. Se trata de crear un “CÍR-
CULO DE PROTECTORES”, quienes se 
comprometerían a asegurar la continuidad y 
mantenimiento del Hogar San Esteban.

Este llamamiento insta a todos ustedes 
a ingresar al “Círculo de Protectores del 
Hogar San Esteban.” Primer socio: Klára 
Apor. ¡Necesitamos urgentemente más 
socios!

Indiquen su nombre, dirección y espe-
cifiquen el importe anual o mensual de su 
contribución. El pago podrá efectuarse en 
forma automática, con débito a su cuenta 
bancaria, o por transferencia bancaria a la 
cuenta del Hogar, al Banco Boston. (Co-
brador a domicilio en casos especiales). El 
Hogar emitirá recibo oficial que habilita 
a deducir la donación de sus impuestos.  
Rogamos dirigirse al Director: 

Sr. László Molnár 
Pacífico Rodríguez 6258 (ex 1162)
1653 Chilavert, Buenos Aires
Tel. 4729-8092
hogarhungaro@hotmail.com

Susana Bonczos

Nos escriben de  ...                 
                          HUNGRÍA
Queridos Amigos,
los saludo desde Hungría:

Aquí estamos sintiendo los primeros 
soplos del otoño europeo. El verano fue 
terriblemente corto, agitado y borrascoso. 
Pero no sólo en el sentido meteorológico 
de la palabra.

Los diarios y noticieros nos bombardea-
ron con noticias cada vez peores. El aumen-
to del gas, el de los impuestos y del Á.F.A. 
(léase I.V.A.), los proyectos del gobierno de 
„reformar” el servicio médico, el social y 
el de la educación. El visible aceleramiento 
de la inflación, aumento del déficit y de la 
deuda externa… ¡Todo nos crispa los ner-
vios! En el mundo de los negocios todos se 
preparan para „pasar el chubasco...”

Nosotros igual. Tomamos grandes deci-
siones. Por un lado, una cansadora mudan-
za, por el otro, una renovación de contrato 
que puso a prueba nuestra capacidad de 
negociar.

En el ámbito familiar, ¡gracias a Dios, 
grandes logros! ¡Todo muy positivo! Pero 
todo agotador. Dos de nuestros hijos se han 
mudado de casa, a sendos „kollégium”, para 
iniciar o completar sus estudios universi-
tarios. No bien supimos la buena nueva 
de que fueron aceptados, se agregó otro 
estrés más: el de organizar todo para la vida 
de los estudiantes fuera de casa. Todo fue 
corridas, nervios - ¡y no poco esfuerzo! De 
vacaciones este año, ¡ni hablar!

Cierro los ojos y trato de calmarme. Miro 
en mi interior... ¿Qué quisiera contarles 
a mis amigos de Buenos Aires? ¿De qué 
festival interesante, de qué antigua ciudad 
o monumento puedo hablarles?

¿Cómo hacerles llegar un mensaje sereno 
y positivo?

Poco a poco se calma 
la tormenta en mi in-
terior. Veo una imagen 
grabada en mi alma: 
Estamos en la Iglesia 
Reformada Húngara de 
la calle Ramón Freire, en Belgrano. Están 
los Scouts, algunos chicos más grandes 
con los trajes tradicionales del „Regös”. 
Cantamos a pleno pulmón, primero el 
Himno húngaro, luego el Himno sículo. 
Muchos ojos están bañados en lágrimas. 
Yo, apenas adolescente, me doy cuenta de 
que pertenezco a esa comunidad muy espe-
cial. Y que esa comunidad es parte de una 
nación, de un pueblo que, después de haber 
sufrido todos los avatares de la historia, fue 
diseminado por el mundo. Este pueblo es 
capaz de sentirse otra vez unido a través de 
su idioma y de sus himnos – a muchos miles 
de kilómetros de distancia y a decenios de 
haber emigrado de su patria...

En los himnos está todo el ánimo de 
lucha, toda la tragedia y todo el amor a la 
libertad que los húngaros tenemos, y en 
cualquier rincón del mundo donde se canten 
con ese sentimiento, seguirá viva la llama 
de nuestro espíritu. Sea en Buenos Aires, en 
Canadá, en Australia, o en Transilvania.

He aquí todo lo que daba vueltas en mi 
interior. 

Deseo que esta carta escrita desde la actual 
Hungría, en el umbral del 50º aniversario 
de la Revolución de 1956, lleve mi mensaje 
a la Colonia húngara en la Argentina: ¡No 
dejen nunca de hacer lo que hacen! ¡No 
permitan que la llama de nuestro espíritu, 
de nuestro amor a la libertad, y sobre todo 
nuestro sentimiento de unidad y pertenencia 
se pierdan! ¡Vale la pena el esfuerzo!

¡Hasta la próxima!
Anikó de EmődyEstimada Zsuzsó:

Lamentablemente aún no hemos reci-
bido el periódico de julio-agosto, pero  
estimo que estará por llegar, aunque tampo-
co recibimos la edición de junio. Otra vez 
tengo que agradecerle la enorme gentileza 
en enviarnos su preciado material.

También le agradezco muchísimo la 
publicación de la búsqueda de paradero de 
István (Esteban) Szabó, aunque no haya 
todavía novedades al respecto. 

En cuanto a las tormentas por estas zonas, 
parecen haberse convertido en algo más que 
común. Unas semanas antes del desastre de 
agosto, cayó una enorme pedrada también 
en esta ciudad, que bien me recordó a las 
que estamos acostumbrados a ver en casa. 
Pero, ¿qué vamos a hacer? Nada de esto 
es casual, los hombres pretendemos vivir 
como dioses, consumiendo hasta la última 
gota de la naturaleza, y el precio de nuestro 
egoísmo es cada vez más caro.

Cordiales saludos,
Daniel Cottini

Embajada Argentina, Budapest

CARTAS  DE  LECTORES
Carta publicada en la Re-

vista de La Nación, Correo de 
los lectores, con el título “El 
Ratón Pérez”.

Señor Director:
Durante las vacaciones de invierno últi-

mas elegimos ir al cine a ver El Ratón Pérez 
con nuestros seis hijos.

No puedo menos que desanimar el intento 
de ir a verla y contagiar una actitud de crí-
tica esclarecedora de virtudes a los padres, 
para que, al igual que hicimos nosotros con 
los nuestros, hablen de ciertos “antivalores” 
expuestos en la película.

La familia. Sabemos que lograr una 
“Ingalls” no es fácil, pero aprovechar un 
medio de difusión masivo y presentar una 
familia en la que el padre es un pobrecito 
– mentiroso - chef al que se le quema la 
comida, y que por suerte llega su exitosa 
mujer a calentar una vistosa comida al mi-
croondas… Una hija, también mentirosa, 
que se escapa del colegio y no puede confiar 
en sus padres y abuela...

Las dos imágenes de situaciones áulicas 
muestran autoritarismo, falta de interés 
total en los alumnos, y por qué no, en los 
docentes. Y otra vez la mentira. Otra cosa 
inaceptable: poner temores adultos en nom-
bre de la “imaginación infantil”.

“Más allá del logro de los ratoncitos 
animados, no podemos permitir ser así 
atropellados como familias que buscamos 
educar hijos para un futuro mejor.”

María F. Monacci de Fóthy
meri@monacci.net

Estimados amigas y amigos:
Otra de las búsquedas, en este caso la del 

papá de la Sra. Julianna Pásztory ha llegado 
a buen fin. Les agradezco a todos por lo que 
hicieron, las redes que tendieron y permitir 
a esta señora reencontrarse con su historia. 
Según ella misma, le hemos podido dar una 
de las felicidades más grandes de su vida.

¡Muchas gracias a todos!
Rosa Ádám Mayer

Cónsul Honorario de la 
República de Hungría en Rosario

DONACIÓN DE LIBROS
EN CASTELLANO

a instituciones y establecimientos 
de enseñanza del país o del exterior

AUTOR: PEDRO FODOR
TÍTULOS:
POR FIN (1200 ejemplares): Sobre el 
Universo visto a través de la física 
cuántica 
LA LUNA ASESINA  (650 ejemplares): 
Sobre características de la Luna
Quien quiera recibir la cantidad que 
desee, comuníquese por teléfono o 
vía fax: (54-11) 4203-0971, Sr. Béla

TORNEOS DE AGOSTO
3º Gran Prueba FECBA
1º Esteban Gavajda          sable masculino
1º Pamela Zapata             espada femenina
3º Agostina Lucchetti  sable femenino
2º Prueba Infantiles FECBA
1º Candelaria Bogliano    florete femenino
3º Milagros Barrios          florete femenino

Noticias de Rosario
En la ciudad de Rosario, el domingo 

20 de agosto se ha celebrado la Fiesta 
Nacional de San Esteban. Se realizó un 
sencillo acto rememorando la creación 
del Estado Húngaro y luego se sirvió un 
almuerzo (pörkölt) entre la numerosa 
concurrencia de alrededor de ciento 
sesenta personas. Estuvieron presentes 
familias húngaras, sus descendientes y 
amigos de la colectividad.

Un cariño para todos,
Rózsa Ádám, Rosario,
Cónsul honorario de la 
República de Hungría

Queridos amigos de la otra orilla:
Días después del 26 de agosto
el Cserkészbál ha pasado
y con debutantes y Palotás
la noche se debe haber alegrado.
Esta locura de vida
hizo que no pueda asistir. 
Pero desde esta otra orilla
su alegría quiero compartir.
¡Reciban, pues, mis mejores deseos
Cserkészek, Regösök y debutantes!
Espero que hayan disfrutado mucho,
así como sus acompañantes.

A través de esta pequeña rima, quise 
acompañarlos y felicitarlos por un año más 
de este gran acontecimiento, al que he po-
dido asistir y disfrutarlo en años anteriores. 
Como arriba digo, esta vez no pude acom-
pañarlos en persona, pero como siempre mi 
cariño está con ustedes y, por experiencia, 
estoy segura de que mis augurios de buena 
fortuna para esa noche se deben haber cum-
plido. Espero con ansia saber acerca de los 
acontecimientos ocurridos y lo divertida 
que debe haber sido esa hermosa fiesta a 
la que los Cserkész nos invitan año a año a 
participar. Hasta la próxima.

- El 20 de agosto fue oficiada en la Iglesia 
del Emigrante la Misa de San Esteban a 
cargo del Padre Guillermo Hirth con un 
grupo de laicos húngaros del Movimiento 
de Cursillistas que se encuentran en gira 
pastoral por nuestro país. La misa fue acom-
pañada por un hermoso coro contratado por 
nuestra Asociación.

- El P. Guillermo ejerció su tarea pastoral 
durante 34 años en el Paraguay, para luego 
trasladarse a Hungría y volver a evange-
lizar a los húngaros luego de la caída del 
comunismo.

- Al mediodía, el almuerzo de confrater-

nidad en el quincho del Club Internacional 
de Tenis contó con la presencia de más de 
100 comensales y fue amenizado por un 
grupo musical.

- El 21 de agosto se visitó con el mismo 
grupo la Escuela República de Hungría 
recorriendo sus instalaciones. Los alumnos 
brindaron un emotivo homenaje musical.

- Luego se visitó el Cementerio Húngaro 
de Lambaré para rendir homenaje a nuestros 
seres queridos.

(Noticias enviadas por el Arq. Gábor Póka, presi-
dente de la Asociación Húngara del Paraguay). 

NOTICIAS DEL PARAGUAY
Resumen de algunas de las actividades de agosto de la 

Comunidad Húngara del Paraguay:

De las dificultades nacen los 
milagros.                 La Bruyère
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek:  4799-
2527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano

Susana B. de Lajtaváry:  4790-
7081 - sbenedek@arnet.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4581- 8895
15-5026-4512 

playland park
Centro de entretenimiento 

familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital

Arribeños y Monroe - Capital 
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087

Para suscripciones y publicidades 
infórmese en  

CIERRE DE NUESTRA 
EDICIÓN DE NOVIEMBRE:

10 de OCTUBRE
(fecha tope de la Redacción 

para recibir material y/o 
datos a publicar) 

Tel.fax: 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

ESEMÉNYNAPTÁR  2006 OKTÓBER CALENDARIO DE OCTUBRE 2006
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina

Directora: Susana Kesserű de Haynal
Administración: Trixi Graul de Bonapartian

Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com

http://epa.oszk.hu/amh
www.hhrf.org/amh                               www.lamoszsz.hu/amh

Méz (miel)
Pempő (jalea real)

Virágpor (polen)
Propolisz (propóleos)

Ózdy Sándor - méhész
4730-1530

Pianos de cola y verticales
Afinación – Mantenimiento – Restauraciones 
4785-6388 / 15-5044 5137
Leopoldo Pérez Robledo
leopoldoperez@fibertel.com.ar

http://ar.geocities.com/leopoldoperezrobledo

Restaurante
CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez
Abierto todas las noches excepto 
lunes. Sábados y domingos 
almuerzo y cena. Reservas al: 

4799-8437 y 4711-0144

E R D É L Y I  
V e n t a  y  A l q u i l e r
d e  P r o p i e d a d e s

4229-8433
4205-1173 

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: Días miércoles 21 a 22.30 hs.

Secretaría: Sr. Gustavo: Martes a sábados 18 a 21.30 hs. Domingo 12.30 a 16 hs.

Október 6 – 8: Regösök szereplése Villa Gral. Belgrano „Fiesta de la Cerveza” 
Október 7, szombat, 21 óra: „Októberi buli” vacsorával a Hungáriában (szervezi az Ösztöndíj- 
bizottság)  Asztalfoglalás: Szentiványi Miklós 4792-6419 / Pappné Bella 4745-2451 
Október 15-31  Kiállítás a Buenos Aires-i Biblioteca Nacionalban (Agüero 2480, Capital). 
A kiállítás jellege :  “ A Magyar Szabadságharc az argentínai sajtóban”   
Október 19, csütörtök, 19.30 óra: A fenti kiállítást hivatalos megnyitása
Október 21, szombat, 18 óra: Koncert: Auditorio San Rafael - Ramallo 2606, Capital. 
Csák József (a Budapesti Állami Operaház magánénekese, tenor)
Október 22, vasárnap, 11.30 óra:  Valentín Alsinán: Szentmise az elhunyt tagok tiszteletére.  
1956-os megemlékezés, Józsa Mátyás nagykövet ünnepi beszéde.  12.30 ebéd. 
Október 22, vasárnap, 16 óra: Jezsuita zene két világból. Rosario Barokk zenekar, szólista 
énekesek. Karnagy: Leidemann Sylvia. Don Bosco templom, Av. Márquez 3031, San Isidro. 
(l. Ars Hungarica röplap)
Október 22, vasárnap, 17 óra:  ZIK 56-os ünnepélye a Hungáriában. A szétszórt magyar 
fiatalság üzenete ma: „HONVÁGY” (a feltámadás)
Október 24, kedd, 20.30 óra: Ars Hungarica a Fundación Chopinianával együttműködve:  
Liszt Ferenc: Dante szimfónia. Teatro Avenida, Av. Mayo 1222, Capital
Október 25, szerda, 20.30 óra:  Az előző koncert megismétlése. La Plata, Teatro Argentino.
Október 28, szombat, 19 óra: Csák József és Nieder Iván előadása: „Budapest, Budapest, te 
csodás…” a Hungáriában. (Részletek HUFI IV. oldalán)
Október 29, vasárnap, 9.30 óra: Szentmise a Fővárosi Katedrálisban az 1956-os magyar 
forradalom emlékére. Celebrálja Monseñor Eduardo García. Coral Hungaria szereplésével
Október 29, vasárnap, 11.30 óra: Retiro-i Plaza San Martín szobor megkoszorúzása.  
Felvonul a San Martín Gránátos ezred zenekara 

November 2, csütörtök, 17 óra: Halottak napi mise a Mindszentynumban 
November 4, szombat, 11 óra:  Ökumenikus istentisztelet a Magyar Téren az 1956-os 
Forradalom emlékére
November 5, vasárnap, 10 óra: Reformáció ünnepe. Úrvacsorás istentisztelet. Utána közebéd. 
Református Egyház
November 5, vasárnap, 12.30 óra: Valentín Alsinai Magyar Dalkör 71. évfordulója. Ebéd és 
Sans-Souci zenekar  
November 10, péntek, 20.30 óra: Regös cena-show. Vass Dénes és a cserkésztáborok 
javára a Hungária Egyesületben. Részletek a köv. számban

6 al 8 de octubre: Conjunto Regös en la „Fiesta de la Cerveza” de Villa Gral. Belgrano - Córdoba
Sábado, 7 de octubre, 21 hs.: Fiesta Comisión de Becas del ZIK en el Club Hungária. 
Reservas: Nicolás Szentiványi 4792-6419 o Bella Papp 4745-2451
15 al 31 de octubre: Exposición en la Biblioteca Nacional (Agüero 2480 – Buenos Aires) 
El tema : “Repercusión de la Revolución Húngara en la prensa de la Argentina”
Jueves, 19 de Octubre, 19.30 hs: Apertura oficial de la exposición en la Biblioteca Nacional
Sábado, 21 de octubre, 18 hs.: Concierto en Auditorio San Rafael, Ramallo 2606, Capital. 
József Csák  (tenor, Ópera de Budapest)
Domingo, 22 de octubre, 11.30 hs.: Valentín Alsina. Misa por los Difuntos. Acto conmemo-
rativo por la Revolución de 1956. Palabras del Sr. Embajador Mátyás Józsa. Almuerzo.  
Domingo, 22 de octubre, 16 hs.:  Música jesuítica de dos mundos.   Orquesta Barroca de 
Rosario, solistas vocales. Dirección Sylvia Leidemann.  Iglesia Don Bosco, Av. Márquez 
3031, San Isidro (ver volante de Ars Hungarica) 
Domingo, 22 de octubre, 17 hs.: Conmemoración de la Revolución de 1956 en el Club 
Hungária (en idioma húngaro)
Martes, 24 de octubre, 20.30 hs.: En colaboración con la Fundación Chopiniana Sinfonía 
Dante de Ferenc Liszt. Teatro Avenida, Av. Mayo 1222, Capital
Miércoles, 25 de octubre, 20.30 hs.: Repetición concierto anterior. Teatro Argentino de La Plata 
Sábado, 28 de octubre, 19 hs.: Programa musical en húngaro. József Csák e Iván Nieder 
(Budapest): La fabulosa Capital húngara. Con o sin cena. Club Hungária. 
Reservas y detalles: 4762-1662 (Erzsi) o  ehaynal@fibertel.com.ar 
Domingo, 29 de octubre, 9.30 hs.: Misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires en con-
memoración de la Revolución Húngara de 1956. Mons. Eduardo García. Coral Hungaria
Domingo, 29 de octubre, 11.30 hs.: Colocación de ofrenda floral en el monumento a San 
Martín. Desfile y Banda del Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martín
Jueves, 2 de noviembre, 17 hs.: Misa por los difuntos, en Mindszentynum 
Sábado, 4 de noviembre, 11 hs.: Ceremonia ecuménica en la Plaza Hungría, en conme-
moración de la Revolución Húngara de 1956
Domingo, 5 de noviembre, 10 hs.: Culto de la Reforma (en húngaro). Santa Cena. Luego 
almuerzo comunitario. Iglesia Reformada
Domingo, 5 de noviembre, 12.30 óra: 71° Aniversario del Coro Húngaro de  Valentín Alsina.  
Almuerzo y baile con la orquesta Sans-Souci
Viernes, 10 de noviembre, 20.30 hs.: Cena-show Regös a beneficio solidario y campamentos 
scout. Club Hungária. Más detalles en nuestra próxima edición

¡Agradeceremos
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Hungría! 
 Z.I.K. COMISIÓN
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