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Csapó Endre (Sydney): 
Immár 2007-ben!

Tavaly inkább vágya-
kozva, mint bizakod-
va vártuk két nagy ese-

ménytől az ország sorsa jobbrafordulását. 
Az országgyűlési képviselőválasztás 
látszott egyik alkalomnak, míg a másikat 
az ötvenéves évfordulótól reméltük. 
Egyiktől politikai változást vártunk, a 
másiktól erkölcsi megerősödését. Tudtuk, 
hogy az évforduló sorsa is a választá-
sokkal dől el, de arra gondolni, amivé 
e két alkalom vált, rémálom lett volna. 
Mindkettőt szomorú valóságként cipeljük 
most az új esztendőben.

A választáson, bármennyire is éppen-
hogycsak átbillent a mérleg nyelve, nem 
leváltás történt, hanem újraválasztás. In-
nen eredt a győztes baloldal mérhetetlen 
arroganciája. Továbbiakban ebből fakadt 
a publikációs csatornákon reformkom-
munista forradalommá propagandázott 
és így kisajátított 56-os forradalom 
ünnepléséből a nemzet - köztük a valódi 
forradalmárok - kirekesztése, az ünneplő 
gyülekezetek brutális rendőri szétverése, 
emberek megalázó ütlegelése, majd az azt 
követő elítélése és bírságolása.

Itt állunk tehát az új esztendőben azzal 
a tudattal, hogy valaminek történnie 
kell, mert ez az állapot tragédiába viszi 
az egész nemzetet. Túl vagyunk egy 
olyan tapasztalaton, hogy a kormány 
nyilvánvaló alkalmatlansága, hazudozá-
sa, az ország társadalmának botrányos 
félrevezetése, a rendőri túlkapások miatti 
felelősségre vonás megakadályozása, 
mind nem elegendő galádság a kormány 
legális leváltására. Világosan megmutat-
kozott, hogy a rendszerváltás - ha annak 
nevezhető egyáltalán - nem hozott létre 
olyan államot, amelynek működésében 
megfelelő ellenőrzési, a kormányhatalom 
esetleges diktatórikus kormányzásának 
megakadályozására alkalmas fórumok 
vannak. Az Alkotmánybíróság csak a 
törvények alkotmányosságára vigyáz, és 
a köztársasági elnök - mint esetünkben 
- csak figyelmeztethet, véleményt mond-
hat, de nem utasíthat. Ha van diktatórikus 
hajlamú kormányfő, kész a diktatúra.

Érdemes foglalkozni a köztársasági el-
nök törekvéseivel, mert a kritikus időkben 
tett megnyilatkozásaiból kitűnik, hogy 
nagyon is tenne valamit, nyilatkozatai-
nak súlya volt az októberi tiltakozások 
idején. Tekintélyével tud hatni, eddig ő a 
legfölkészültebb és legalkalmasabb ebben 
a pozícióban.

Sólyom László köztársasági elnök sze-
rint minden baj forrása a rendszerváltás 
módja: „Alapvető dilemma volt, hogy 
hova nyúljunk vissza. Kiesett negyven 
év, amikor befagytak attitűdök, befagytak 
mentalitások; a rendszerváltás után a jobb-
oldalnak nem sikerült megfelelően defi-
niálnia magát. A magyarországi jobboldal 
nem találta meg az igazi kapcsolódási 
pontot a modern európai jobboldalhoz. A 
baloldal pedig identitási válságba került.”

Amit ezzel mondott, az eléggé súlyos 
vád, de érthető, hogy nem fogalmazhat 
részletesebben. Az, hogy a baloldali 
kormány liberális politikát folytat, azt 
jelenti valójában, hogy a magát szocialis-
tának nevező kormány becsapja a híveit 
is, hiszen a nemzetközi nagytőke javára 
politizál. Azok a „reformok”, amiket az 
Európai Unió szorgalmaz, a nemzetközi 
nagyvállalatok érdekeit szolgálják. Majd 
talán rájönnek a baloldaliak, hogy miféle 
baloldaliság az, amit a kormány gyakorol. 
Addig amúgy sem lehet tenni semmit 
Magyarországon, amíg a szavazók több 
mint fele az MSZP-re voksol.

Sólyom László kezdeményezte a hatá-
ron túli magyarságot a 21. század elején 
leginkább érintő kérdésekkel foglalkozó 
konferenciasorozatot. Sólyom alapvető 
célkitűzésének nevezte a nemzetpoli-
tikát. Mint mondta: „A határon túli ma-
gyarok ügye, a magyar nemzet mibenléte 
elveszett a napi pártpolitikában. Három 
millió magyar identitása szilárd, akiket 
fenyeget az asszimiláció, a fogyás”. Az 
általa civilek közreműködésével elindított 
konferenciasorozat célja  - egyebek mel-
lett -, hogy áttekintsék, mennyire került 
szórványba a magyarság, mi a helyzet a 
magyar nyelv használatával, mennyire 
terjedt el a kétnyelvűség, hogyan romlik 
a magyar nyelv használata, hogyan tud 
egy ilyen közösség megmaradni úgy, hogy 
állandó idegen nyomás alatt él.

Aki érzékeli Románia uniótaggá válása 
következtében előálló (román részről 
elháríthatatlan) esélyeit a magyar nemzet-
egyesítésnek, annak nem kell indokolni 
olyan magyar kormányzat szükséges 
létrejöttét, amely tudatosan és minden 
áldozatra készen állva támogatja az 
egységesítő törekvéseket. Románia ka-
pui megnyíltak, nem csak Magyarország 
felé, és ha megindul a kivándorló áradat, 
Magyarország részére nem közömbös, 
ha az erdélyi magyar fiatalság távolabbi 
országokba vándorol. Magyarországon 
olyan kormányzatra van szükség, amely 
nem csupán a magyar állam magyar-
jait tekinti annak a népnek, amelyért 
felelős, hanem számol az összmagyarság 
gazdasági és kulturális értékeivel, amely 
értékek egyesítése nélkülözhetetlen a 
körülfaragott ország állama részére. 
Románia EU-tagságával lehetővé válik 
magyar állampolgárok részére az ingatlan 
vásárlása. Most kellene ellátni ingat-
lanvagyonnal Erdély elszegényített 
magyarságát, amelynek segítségével 
megalapozhatja nemzetmentő kulturális 
fejlődését. Ezt cselekedték száz évvel 
ezelőtt a románok: amit csak lehetett, föl-
vásároltak az erdélyi románok számára, 
mert előre tekintettek, mert volt bennük 
nemzeti cél és törekvés.

A SZERKESZTŐ ÜZENI:   Betű betű hátán...
Íme, megérkeztünk 2. évfolyamunk 

végére. Illik tehát rövid mérleget készíteni 
arról, hogyan vélekedik a mi kedves uni-
verzumunk, a nagybecsű Olvasók tábora a 
szerény kis lokálpatrióta, családi lapunkról, 
amivel ez a szerkesztő hónapról-hónapra 
igyekszik a lehető legtöbb igénynek eleget 
tenni. Lássuk, lehetséges-e az ilyesmi?

Vasi Álmos udvari bárdunk már versben 
megénekelte a tavalyi január-februári 
kettősszámban, hogy ez nem lehetséges. 
Ezért az újság megszületése óta folyama-
tosan kértem az Olvasókat, hogy - noha 
igen jólesik elismerést és dicséretet kapni 
– küldjék be kifogásaikat, kritikájukat vagy 
esetleg hiányérzetüket is az újság tartal-
mát illetőleg, hátha képesek vagyunk 
mindenkit boldoggá tenni.

Alábbi vélemények MIND elérkeztek 
hozzám (szóban vagy írásban):

- A cikkek nem elég érdekesek. Túl lokális 
jellegűek.
- Az újság túl sok nemzetközi és magyaror-
szági hírt közöl. Pedig a kolóniára kellene 
több hangsúlyt fektetnie.

- Sok olyan emberről van szó, akiket nem 
ismerünk.
- Szerencsére sok név fölmerül, akikről már 
régen nem hallottunk.

- A fiatalság fontos, de a HUFI túl sok 
helyet foglal el, és így érdekesebb témákat 
kiszorít.
- A HUFI az újságnak egyik legjobb része.

- Túl komoly az újság tartalma. Állandó 
humor-sarkot kellene létesíteni.
- Az a jó, hogy csak ritkán látok benne vic-
ceket, mert általában buták és csak helyet 
foglalnak el.

- Az újság nem újság, mert csupa már 
megtörtént hírt közöl, és így egy lokális 
és unalmas lappá válik.
- Azt szeretem az újságban, hogy minden 
eseményről beszámol, és ha nem vagyunk 
is ott, így részt tudunk venni a kolónia 
életében.

- Van, amikor többen értesítenek ugyanar-
ról az eseményről. Ez unalmas.
- Igen ügyes, hogy több szemszögből, 
olykor más korosztályoktól kapunk egy-
egy eseményről véleményt.

- Jó, hogy van spanyol rész.
- A spanyol rész végeredményben túl hosz-
szú, sőt fölösleges egy magyar újságban.

- Kevesebb szöveg kéne és több kép, mert 
1 kép fölér 100 szóval.
- Az jó, hogy a legtöbb kép alatt van ma-
gyarázó szöveg is!

- A képek túl picik, alig lehet kivenni, mit 
vagy kit ábrázolnak. Ehelyett lehetne több 
cikk!
- Úgy találom, hogy a képek kvalitása egé-
szen kiváló. Emellett az a nagyszerű, hogy 
oly sok kép van benne, így élénken elénk 
tárul az esemény és gyakran viszontlátha-
tunk ismerős arcokat.

- Kifogásolom, hogy az újságból nem lehet 
világosan kivenni a szerkesztő beállítottsá-
gát, véleményét.
- Igen ügyes a szerkesztőtől, hogy mások 
által írt és aláírt anyag közzétételével 
nyilvánítja világnézetét és vonalát. Ezt 
helyeslem.

- Nem fektetnek elég hangsúlyt versek 
közlésére és egyáltalán a magyar iroda-
lomra.
- Előnyös, hogy nem foglal el sok helyet 
ismert, klasszikus költeményekkel.

- Túl sok a szöveg, és túl tömör egy-egy 
oldalon. Nehezen látok neki. Betű betű 
hátán...
- Az újság sokoldalú és igen bő a tartalma. 
Örülök, hogy annyi benne az olvasnivaló, 
elég nekem egy egész hónapra.

Na tessék! A vélemény-párokból szabad 
kiválasztani a megfelelőt. Az ellentmondá-
sokból kiviláglik, hogy ahány ember, annyi 
gusztus, és nem várhatjuk el a magyar 
kolóniától, hogy egyformán vélekedjék az 
AMH-ról! A szomorú igazság az, hogy az 
AMH bizony monopólium. Mert nem lehet 
több argentínai magyar újság között válo-
gatni, mint hajdanában. Ez az egy van, ezt 
kell(ene) szeretni, és ezért – felelősségem 
tudatában - azzal búcsúzom kedves Olva-
sóimtól, hogy megköszönöm eddigi támo-
gatásukat, és kérem: kritizáljanak továbbra 
is bátran, de ne váljanak hűtlenekké! 
Hanem nyugodtan küldjék be vélemé-
nyüket – és terjesszék az AMH-t!

Haynalné Kesserű Zsuzsánna
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A TARTALOMBÓL:
• Olvasólevelek .............................  2.o.
• Bécsbe - a Dunán (Kurucz L.) ... 3.o.
• Drezda bombázása 1945 ............ 4.o.
• Minek érzek magad? (Saáry É.) .. 4.o.
• Magyarországi helyzet ............. 5.o.
• Hírek Képíró Sándorról ............. 5.o.
• Mit hallott az AMH? ................. 6.o.
• Tutajút a Paranán ................ HUFI I.
• 11 évesek fogadástétele ...... HUFI II.
• Segédtiszti avatás .............. HUFI III.
• A KAPOCS-ból kapocs lett!   HUFI IV.
• Fiesta Patria húngara de 1848 ... SP. I
• Hungría eterna (P.S. Urtubey) .. SP. II
• NOTICIAS DE ESGRIMA .... SP. III
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Tisztelt Asszonyom!
Az Országos Széchényi Könyvtár 

vezetősége nevében köszönetemet feje-
zem ki az Argentínai Magyar Hírlap 1956-
os magyar forradalom 50. évfordulójára 
kiadott, spanyol nyelvű különszámának 
egy példányáért, amellyel állományunkat 
gyarapította.

Kérem, gondoljon a jövőben is könyv-
tárunkra!

Üdvözlettel:           
   Pachinger Kinga

Kedves Zsuzsó!
Már régóta tartozom egy beszámolóval 

a lappal kapcsolatban. Óriási teljesítmény, 
hogy még él az argentínai magyar közös-
ség, hogy képes egy ilyen újság kiadására, 
amikor világszerte csökken az olvasók 
száma, amikor az érdeklődők számára ott 
van az internet. Az persze nem pótolja a 
papírra nyomott, megszerkesztett újságot, 
de ez sokakat nem zavar. Ráadásul a lap 
színvonala is magas, bőven meghaladja 
a külföldi magyar lapok többségéét. Van 
összehasonlítási alapom.

Szerető köszöntéssel
Jeszenszky Géza, Budapest

külügyminiszter 90-95, 
nagykövet USA-ban 98-02

Kedves Zsuzsókám!
Mi lassacskán visszakapcsolódtunk a 

munkába, tanulásba, de felfrissülve a sok 
szép és jó után Dél-Amerikában. Haza-
jövet kitűnő meglepetésként megtálaltuk 
Judit könyve fordítását! Milyen kincs 
ez mind azoknak, akik kívülről-belülről 
ismerik a témát, de sosem tudták volna 
ilyen logikusan kifejezni, dokumentálni, 
immár két nyelven. Kitűnő a spanyol 
verzió! Nagyon szépen köszöni az egész 
család!

Földényi (Judit) Csutka és Luraschiék

Kedves Zsuzsó!
Köszönöm a spanyol nyelvű kivonatot 

Judit húgod könyvéből. Nagyon hasznos 
lesz azoknak (mint én), akiknek unokái 
már nem beszélnek, mégkevésbé olvasnak 
magyarul, de szeretnék tudni nagyszüleik, 
dédszüleik miben is vettek részt.

Kézcsók,             
              Vattay Miklós

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.

IMMÁR 2007-ben... (folyt. az előző o.ról)

Ez a kormány tervszerűen lebont 
minden nemzeti érdekű alapítványt, 
megszüntet minden ilyen intézményt. 
Felsorolni is sok. Immár az Írószövet-
ségnek is nekiesett. Ha nem lehet man-
dátuma lejárta előtt megállítani, végleg 
tönkremegy minden polgári ellenállásra 
alkalmas szervezet Magyarországon.

Orbán Viktor így összegezte a Gyur-
csány-kormány garázdálkodását: „Ma-
gyarországot először pénzügyi, majd 
gazdasági, végül a magyar embereket 
megélhetési válságba lökték. Eltagadják 
tőlük a demokratikus jogokat”. Szerinte 
„a miniszterelnök személye érdektelen. 
A demokráciát kell helyreállítani Ma-
gyarországon, valamint egy másik útra 
kell végre lépni, mert az az út, amin ha-
ladunk, az csak szenvedést, szegénységet, 
kirekesztettséget fog okozni Magyaror-
szág polgárai tekintélyes része számára”.

Nem kerülhető meg a rendszervál-
toztatás valamilyen pótvizsgája, bár 
nehéz feladat 17 év után, és annyi belső 
ellenséggel és kedvezőtlen világpolitikai 
helyzetben. Erre a két körülményre 
nagyon oda kell figyelni, mert erős kül-
hatalmi érdekek érvényesülnek olyan 
hazai politikai és gazdasági körök támo-
gatásával, amelyek érdektelenek vagy 
éppen ellenségesek a magyar nemzeti 
érdekekkel szemben.

Kedves Zsuzsó! 
Fokozott érdeklődéssel olvasom sike-

res újságodat, de szeretnék a novemberi 
számban „Hír Képíró Sándorról” című 
cikkedre vonatkozólag egy helyesbítést 
észleltetni. Délvidék visszacsatolása nem 
az említett „Bécsi béke” (helyesebben 
Bécsi döntés) következménye volt. A két 
nemzetközi döntőbírósági döntés 1938-
ban a Felvidék, majd 1940-ben Erdély 
visszacsatolását eredményezte. Délvidék 
visszacsatolása 1941-ben Magyarország 
Jugoszlávia elleni hadba lépésének, illet-
ve az akkor feltüntetett cél, az ott élő 
magyarság létbiztosításának volt a követ-
kezménye. Az akció elleni tiltakozását 
gr. Teleki Pál miniszterelnök - tekintettel 
a nemrég azelőtt aláirt örök megnemtá-
madási szerződésre - öngyilkosságával 
fejezte ki.

Tisztelettel                
Dr. Orbán László

(Köszönjük a hasznos kiigazítást! Szerk.)

Kedves Zsuzsó!
Nagy örömömre ma megérkezett az 

újság utolsó száma. Nagy élvezettel és 
érdeklődéssel olvastam, mert nagyon 
jó és érdekes. A lányaim is azonnal le-
csapnak rá, mert mindig találnak benne 
cserkészismerősöket. Csodálom és igen 
nagyra értékelem a munkádat!

Szeretettel ölellek
Saáry Éva, Lugano

Drága Zsuzsó!
Már itt vagyunk újra Budapesten és 

jelzem, hogy kézhez kaptam a decemberi 
és a január-februári AMH számokat, ame-
lyek olvasása után teljesen Argentínában 
éreztem magamat! Talán nem tudjátok 
elképzelni, hogy nekünk, akik „külföl-
dön” élünk (vagyis Argentínán kívül!) 
mennyire nagy boldogságot jelent olvasni 
az ottani magyar kulturális és társadalmi 
életről, a Hungáriáról, a régi barátokról!

Irtó élvezem a különböző cikkeket 
és mondhatom rengeteg időt szánok az 
olvasásukra, mert mindig találok valami 
újat, amit még nem olvastam el... Az 
intézmények hírei, a ZIK-rovat, a Cser-
készet, a HUFI, a „Mi történt?” drága 
Bonczos Zsuzsa érdekes sorai, a Brazíliai 
hírek, Bariloche, Córdoba, és egy csomó 
más... Nagyon érdekesek és példát adnak 
arról, hogy a Magyarországon kívül élő 
magyarok tovább magyarok maradtak, 
több generáción át!

Mindig nagy érdekelődéssel olvasom a 
Zólyomi Kati által készített interjúkat a 
fiatalokkal, például különösen a 10 ösz-
töndíjasra vonatkozót, és igen csodálkoz-
tam, hogy a gyerekek nekimentek a világ-
nak 3 hónapot Magyarországon tölteni 
és itt iskolába járni. Ezt nagyszerűnek 
találom, de azt is, hogy ez az ottani 
magyar kolónia támogatásával történik! 
Egyébként Kati cikkei igen érdekesek és 
általában értékesnek tartom a munkáját a 
fiatalokkal. Őszintén gratulálok neki, és 
csak így tovább!

Írhatnék minden egyes cikkről is, mert 
sok minden van még a gondolataimban, 
de sajnos az időm itt is korlátolt. Gratu-
lálok munkátokhoz, amelyet nagyon is 
becsülök. Sok szeretettel,

Theész (Margit) Kuki, Budapest

Tisztelt Argentínai Magyar Hírlap 
Szerkesztősége!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, 
és egyben tudnak-e segíteni benne, hogy 
Argentína fővárosában élő magyarokkal 
levelezés címén a kapcsolatot hogyan 
tudom felvenni. Az életkort tekintve 
40 évesekkel, családosakkal. Előre is 
köszönöm a segítségüket.

Pné agonacs@gmail.com

Gáspár Miklós kanonok január 21-én meglepően számos 
hívőseregnek misézett az Öregotthonban. Megható és egyből 
elgondolkoztató szentbeszédének lényege itt következik:

„2006. augusztus 31-én ünnepelték az 
Esztergomi bazilika fölszentelésének 150. 
évfordulóját. Ezt a fölszentelési évfordulót 
méltón kellett megünnepelni, hiszen 50 
esztendővel ezelőtt a 100 éves évforduló ün-
neplése csak rendkívül szerény mértékben 
volt kivitelezhető: Magyarországon terror 
volt, azonkívül a bazilikának a főpapja, 
hercegprímás Mindszenty bíboros érsek 
letartoztatásban volt és így nem vehetett 
részt az ünnepségen. Ezért volt a mostani 
évfordulónak megkettőzött jelentősége.

- A főegyházmegyének a székesegyháza 
ősi hagyományokkal rendelkezett, ám a 
magyarországi egyház 1000 éves történe-
tében a templomok tűzvésznek, tatár és 
török rombolásoknak áldozatává lettek. 
Tudni kell azt, hogy a Szent István király 
által alapított egyházmegyének Esztergom-
ban volt főtemploma, amely aztán a török 
ostrom alatt tönkrement. A töröktől való 
fölszabadulása után 170 esztendeig kellett 
várni az új bazilikának a fölépítésével, majd 
fölszentelésével, mert a későbbiekben maga 
a politikai helyzet gyakran volt zavaros, a 
Kárpát-medencében különböző nehézségek 
voltak. Gondoljunk csak a kuruc-labanc 
háborúkra. Igaz az, hogy az ország belsejé-
ben, amely a töröktől fölszabadult, egymás 
után épültek a szebbnél szebb templomok 
a falvakban és a kisebb városokban, azon-
ban Esztergomban egy olyan nagystílű 
épületet akartak emelni a jó Istennek a 
tiszteletére, amely méltó a magyarság és a 
magyarországi egyháznak a történetéhez. 
A fölkészülést az is megakadályozta, hogy 
sokszor a prímási szék nem volt betöltve, 
tehát vacante sede állapot volt sokszor 10 
vagy még azt is meghaladó esztendeig. Ez is 
lassította méltó templomnak a kialakítását. 
A reformkor adott arra vonatkozóan lökést, 
hogy az elalélt magyarság életre keljen. Ez 
az új korszak teremtette meg a lehetőséget, 
hogy Esztergomba kiváló művészeket 
(köztük Lotz Károlyt is) összegyűjtsenek, 
akik terveikkel lehetővé tették, hogy Rud-
nay Sándor hercegprímás 1822-ben Szent 
Adalbert napján József nádor jelenlétében 
elhelyezze a főszékesegyház alapkövét. 
Harmadik utódja, Szitovszki János 1856. 
augusztus 31-én Ferenc József, az akkor 

még meg nem koronázott magyar király je-
lenlétében, a szentelt víz harmatával, a szent 
krizmával való fölkenéssel fölszentelte az 
ország első templomát. Fölcsendült Liszt 
Ferenc ez alkalomra komponált Esztergomi 
miséje, amelyet maga a szerző vezényelt, de 
elgyönyörködhettek a templomot megtöltő 
hívek Farkas Imre Székesfehérvár püspök-
nek méltó, cizellált szózatán. Így figyelmez-
tet: „Isten temploma vagytok, mert Isten 
lelke lakik bennetek.” Majd hozzáteszi: 
„Nemde Isten háza van-e itt, hova Isten az 
áldás kenyerének alakjában leszáll, kegyel-
mét hirdeti és azt, hogy neki gyönyörűsége 
az emberekkel lenni itt a földön?” Így tehát 
hirdethetjük a zsoltárosnak a szavával, hogy 
az Úr visszatért Sion hegyére!

- A bazilika fölszentelése alkalom volt 
arra, hogy a császári ház és a nemzetnek 
a reprezentánsai elkerülhetetlenül egy 
fedél, egy kupola alá kerüljenek. És ez, 
mint valami búvópatak, hozzájárultatott 
többek között ahhoz a konszenzushoz, 
amely 1867-ben jött létre olyan kiváló 
hazafiaknak a közreműködésével, mint pl. 
Deák Ferenc, türelmével és bölcsességével. 
Ez aztán annyit jelentett a nemzet számára, 
hogy fél évszázadig békében élhetett. A mi 
dédszüleink ezt úgy tartják számon, mint a 
békének, a nyugalomnak és a haladásnak 
az aranykorát, amikor főváros épült és 
szépült! De mondhatjuk erről a korról Márai 
Sándor szavaival, hogy mindez ajándék 
volt a végzettől, mert ez annyit is jelentett, 
hogy a mi az országunk beépült a központi 
hatalmak sorába, kitört az I. Világháború - 
és ekkor kezdődött meg a magyaroknak 
éjszakája. Volt ugyan olyan élményünk, 
hogy ebbe az éjszakába belevilágított egy-
egy csillag, mint 1931-ben a Szent Imre 
évfolyamán, 1938-ban pedig az Eukarisz-
tikus kongresszus alkalmával Szent István 
királyunk halálának 900. évfordulójának 
ünneplése, méltó külsőségek közepette. 
Számunkra, akik akkor éltünk, mindez 
valóban áldást jelentett - örömet és meg-
nyugvást jelentett.”

Gáspár Miklós a szentbeszéd végén kérte 
mindannyiunkra az Úr áldását és azt, hogy 
„segítse meglátni a hajnalcsillagot”. 

(Összegezte HKZS)

Történelem és egyéni sors
Gáspár Miklós kanonok aktív működése 

idős korára korántsem szűkült be, hanem várat-
lan módon térben kiterjedt: unokatestvérét láto-
gatva, néhány éve a magyar teleket Argentínában 
tölti. Itt jelentkezett a körzet lelkipásztoránál, 
fölvállalta, hogy a Gran Buenos Aires melletti 
Ing. Maschwitz községben a barrio San Miguel-
ben latinul mond misét. Pár vasárnapi alkalom 
után már bútorszállító kocsival jöttek a környék 
szegényei – ilyen alkalmakkor a kis templom 
egészen megtelik. 

Ismerjük meg közelebbről Gáspár Miklós 
atyát, akinek élete oly világosan tükrözi a XX. 
század hányattatásait:

„Életemet, sorsom fordulóit meghatározta a 
XX. század magyar történelme, amelynek tanúja 
és szereplője voltam. Budapesten születtem 
1924-ben, érdeklődésem már gyermekkoromban 
a papi hivatás felé fordult. Szerettem volna fel-
vételemet kérni a jászóvári premontrei rendbe: 
a koncepciózus rendfőnök, dr. Gerinczi Pál 
prépost mindent megtett, hogy az 1. és 2. Bécsi 
döntés után visszakerült rendházak, plébániák, 
intézmények virágozzanak. Végül azonban 
többen rábeszéltek, hogy jöjjek az egri egyház-
megyébe, mivel a világháborús helyzet alakulása 
miatt valószínűnek tűnt, hogy a prépostsági 
székhelyet újra bekebelezi a Csehszlovák állam, 
így engem ott internálnának, vagy jobb esetben 
kizsuppolnának. Sajnos - ha nem is az én sor-
somban - ezek az aggodalmak a II. Világháború 
után szomorú módon beigazolódtak.” (...) 

„Gátlásos voltam, nehezemre esett a nagyobb 
közönség előtti megszólalás, ez az 1943-44-ben 
tartott próba-prédikációimban is megmutatko-
zott. Ez a félszegség azonban külső események 
hatására eltűnt. A II. Világháborút ui. Budapesten 
éltem át, 1944 karácsonyának másodnapjától 
február 11-ig pincében tartózkodtunk. A frontvo-
nal a közelben, a Fehérvári úti vasúti töltésnél 
húzódott. A vízellátás megszűnt, kutakat fúrtak, 
onnan nyertünk ivóvizet, az élelmiszert, krum-
plit, babot életveszélyes utakon szereztük be 
valahogy. A pincében lakók kérésére bizonyos 
időközönként közösen imádkoztunk, beszél-
gettünk, így a prédikáció közvetlen gyakorlattá, 
életbeli cselekménnyé vált a számomra. A háború 

után az egri szemináriumba visszakerülve már 
nem okozott gondot az, hogy szóljak az embe-
rekhez: mindig sikerült megtalálnom a hétköz-
napi életnek azokat a mozzanatait, amelyekhez 
a krisztusi tanítást kapcsolni lehetett.” (...)

„A háború vége felé a ferences templomba 
belépve, egy lehajtott fejű, térdelő alakot pil-
lantottam meg: Jány Gusztáv volt, a tragikus 
sorsú doni hadsereg parancsnoka. Kétségbeesett, 
reménytelen vonásain országunk világháborús 
sorsa tükröződött...” 

Gáspár Miklós fölszentelése 1948-ban tör-
tént, április 4-én. Később ezen a napon hasonló 
esemény nem folyhatott le, hiszen „hazánk fel-
szabadítását” kellett ekkor megünnepelni. Állo-
máshelyeinek sűrű változásai a korszak politikai 
irányultságát tükrözik: ha „túl eredményesen” 
dolgozott, tovább kellett mennie. Bélapátfalván 
1948-49-ben káplánkodott, ekkor még, utoljára, 
az iskolában is folyhatott hitoktatás. 1949-ben 
Jászárokszállásra került. Petróleumlámpa fé-
nyére emlékszik, a tanyaközpontokba vezető 
bicikliutakra, az őszi sarak idejére... Ekkor még 
a tanító segíthetett a hitoktatásban, kántorkod-
hatott is. A kápolna az iskolaépületben volt, a 
templom és az iskola együtt jelentett hitet, 
kultúrát. 1949-50-ben még minden gyermek 
hittanra járt: 1950-ben csak azok, akiket beí-
rattak. A beiratkozás idejét szűkre szabták, az új-
ságokban eldugott közleményként jelent meg, ő 
megszervezte, hogy a tanyasiak értesülhessenek 
az időpontról. Ezt „lelki terrornak” minősítették, 
ui. a beiratkozás 90%-os lett. „Antidemokratikus 
magatartása” miatt az állam megvonta fizetését, 
nem folytathatott hitoktatást, káplánnak sem is-
merték el. Ezután 1952-ben Miskolcra helyezték, 
innen 1958-ban a templom kifestése miatt kellett 
távoznia. Aztán Gyöngyös következett, ahol 
az alsóvárosi ferences templomban működött. 
Aktív papi tevékenységét Szirmabesenyőn fejez-
te be. Ma a Farkasréti plébánián végez kisegítő 
szolgálatot. 

Így búcsúzik Gáspár Miklós: „Nehezen, bottal 
tudok járni, csodálatos élmény, hogy az Ige ép-
pen az én szerény közvetítésemmel terjed a világ 
másik szegletében, térbeli, nyelvi korlátokon 
áttörve.” (Kozma László írása nyomán, HKZS)
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     Kurucz László:                            Bécsbe  a  Dunán

Budapestről a Vöcsök szárnyashajóval 
mentem Bécsbe, én voltam rajta az egyet-
len (!) magyar állampolgár. Az útikalauzt, 
intelligens, németül, angolul kifogásta-
lanul beszélő hölgyet megnyugtattam, 
hogy nyugodtan kihagyhatja a magyar 
tájékoztatót, eléggé járatos vagyok a 
magyar történelemben.

A Dunán a magyar „jelenlét” szinte 
szégyenletesen kevés. Bár a forgalom 
meglehetősen nagy volt, magyar hajóval 
alig találkoztunk. Néhány uszály, pár 
régi terméshajó, míg csak Budapesten 
10 gyönyörű luxus kirándulóhajó állo-
másozott német, osztrák, román, szlovák 
és orosz (!) zászlók alatt. Budán még a 
volt hajógyári szigeten sem fedeztem 
fel épülő hajót, csak a római parton pár 
sportevezőst, épp úgy, mint 70 évvel 
ezelőtt. 

A régi hajó gyorsan szelte a vizet, szin-
te átsuhantunk a gyönyörű Dunakanya-
ron, aminek jóformán minden szögletét 
ismertem vízicserkész koromból… A 
meglepetés Ó-Komárom előtt ért, ahol 
a megnagyított kikötőben legalább 20 
modern teherhajó, hatalmas terméshajó 
és motorhajó állomásozott - mind szlo-
vák zászló alatt. Pozsonyban pár percre 
megállt a Vöcsök, mert 3 német srác csak 
odáig utazott, de csak egy másik hajón 
keresztül tudtunk kikötni, annyira tele 
volt a partmente szlovák hajókkal. Hát 
ide jutottunk…

Érthető, hogy a szlovákok nagyon mér-
gesek a – szerencsére – meg nem épített 
nagymarosi gát miatt, mert a Felső-Duna 
medrének kiépítésére óriási pénzt költöt-
tek. A bősi zsilipen fél órát tart az átkelés 

a kb. 8 méteres szintkülönbség miatt, bár 
a turbinák közel sem termelnek annyi 
villanyt, mint az eredeti tervek szerint 
kellene.

Már osztrák területen hajózunk, ahol 
szintén egymás mellett állnak a parton a 
víkendházak, amik viszont oly kicsinyek, 
hogy a bennlakó ki kell dugja a lábát az 
ablakon, ha lefekszik. Végre a Duna főágán 
befutunk Bécs gyönyörű, modern folyami 
kikötőjébe, ahol a fejünk felé magaslik 
a különös stílusú ún. Mexikói templom.

A Pazmaneumban a megbeszélt 
időpontban – vasárnap lévén – ugyan 

nincs portás, de 
ott van a meg-
szokott cédula 
a nevemmel, 
a j tószámmal 
é s  b e n n e  a 
kulccsal. Óriási 
a bizalom, vi-
szont a ház mel-
letti hatalmas 
épület az USA 
nagykövetsé-
ge, ahol mindig 
erős rendőri ké-
szültség van. A 

misén alig vannak - hová járnak a bécsi 
magyarok misére? Nagyon közel a Paz-
maneumhoz van a híres Liechtenstein 

Múzeum. Pár hónapja megvásárolták 
a világ legdrágább bútorát, potom 10 
millió dollárért. Szívesen elcserélném 
ócska könyves-
polcaimmal. Egy 
svájci ismerősöm, 
aki meglátogatott 
Budapesten, a ma-
gyar fővárost min-
den szépsége mel-
lett is szürkének, 
elhanyagoltnak 
találta. Van benne 
valami. A háború 
utáni rendbe hozott 
épületek a szür-
kének különböző 
változatait tükrözik, ami általában eléggé 
lehangoló. Bécs épületei még a külvá-
rosokban is krémszínűek, barátságosak, 
„gemütlichebbek”. A régi Grinzingbe 
mindig elzarándokolok.  Az ósdi házakat 

nem bontották le, mint a Tabánt, hanem 
kívülről gyönyörűen renoválták, belül 
hipermodernek. Nem lehet megható-
dottság nélkül sétálni a régi utcákon és 
megkeresni a házakat, ahol Beethoven és 
Schubert tengették az életüket. Felmenni 
a nyikorgó falépcsőn, ahol a megrázó Hei-
ligenstadti végrendelet íródott... Viszont 
hiába kerestem a házat, ahol Széchenyi 
vetett véget életének (Döbling is a Grin-
zinghez tartozik).

A templomok. A Stephansdómot persze 
nem le-
het ki-
h a g y -
ni, kár, 
h o g y 
ebbe a 
gótikus 
csodá-
ba be-
lezsú-
fo l tak 
e g y 
csomó 
s e m -
m i t -
mondó 
barokk 
oltárt. 

Viszont a tőlünk elzabrált máriapócsi 
Madonna eredetije előtt százával égnek 
a gyertyák (kárpótlásul egy másolatot 
küldtek vissza Máriapócsra, ma is az van 
ott...). A katedrális mellett áll a ház, ahol 
Mozart bécsi lakása volt, és közelében a 
200 éves „A magyar királyhoz” vendég-
fogadó, ahol Deák Ferenc mindig meg-
szállt, ha Bécsben volt dolga.

A minorita templom Bécs legrégibb 
temploma, késői román stílusban, ma 
az olasz közösségé. Csodálatos sokszáz-
éves freskók, amik szinte kínálkoztak a 
hatalmas falfelületekre, mert a gótikában 
már csak a színes üvegablakoknak jutott 
hely.

A kapucinusok régi, szinte süllyesztett 
temploma inkább a kriptájáról híres, ott 
nyugodnak az összes Habsburg uralkodók. 
Óriási kőkatafalk alatt Mária Terézia és 
férje Lotaringiai Ferenc, lábánál egyszerű 
fémkoporsó rejti fiúk, II. József hamvait. 
Aulikus érzelmű emberek órákon keresz-
tül csodálhatják a művészi síremlékeket, 
de I. Lipót és még néhányan mások - nem 
tartoznak a kedvelteim közé.

A városban sétálva úgy érzi az em-
ber, hogy szinte minden valamirevaló 
középületet Ferenc József építtetett. 

Mindenhol emléktáblák, címerek örökítik 
meg alapítványát. Bécs szinte belőle él és 
persze Sissiből, nincs az a mennyiségű 
csecsebecse róluk, amit el nem lehet adni. 
Ő emeltetett szobrot Mária Teréziának 
is. Gyönyörű alkotás; alapjánál négy 

életnagyságú lovasszobor, tábornokok 
és négy álló civil politikus. A nyolc 
közül egy érdemli meg, hogy szoborba 
öntsék: Kaunitz. És persze a negyven 
évig uralkodó Mária Terézia, aki viszont 
hivatalosan sohasem volt császárnő, csak 
I. Ferenc császár hitvese. De ha csak a 
két óriási múzeumot alapította volna, az 
máris elég lenne az örökkévalósághoz. 
A Kunsthistorisches Múzeumba legalább 
tízszer kell – kellene! – elmenni, hogy 
nagyjából megismerjük.

Örömmel láttam, hogy a nagyszent-
miklósi aranykincsnek most külön szobát 
szenteltek, nagyon szépen körítették ezt 
a felbecsülhetetlen értékű magyarországi 
leletet, amelynek rovásírásos és görög 
feliratai máig sincsenek egészen pontosan 
megfejtve.

A sok száz csodálatos kép között fedez-
tem fel egyet, amely Don Carlost ábrázol-
ja. A festő nem hízelgett a mindenható 
II. Fülöp királynak: fiát, a tragikus sorsú 
trónörököst félrecsapott vállakkal, rövi-
debb jobb kézzel, sánta lábbal és eszelős 
tekintettel örökítette meg.

Bécsről persze lehetne még egy egész 
könyvet írni, de nem lehet mégsem meg-
említés nélkül hagyni a világ legszebb 
lovasszobrát. A két hátsó lábán álló ló, 
amelynek a 
farka sem ér 
le a földre, 
Károly La-
jost ábrázol-
ja, hatalmas 
zászlóval a 
kezében, a 
m ű v é s z i 
egyensúly 
szinte fe-
lülmúlha-
tatlan pél-
dájaként. Hogy a főherceg-tábornok majd 
minden csatáját elvesztette, már más lapra 
tartozik.

Kevesen látogatnak el a Burg legré-
gibb épületében levő Schatzkammerbe, a 
kincstárba, pedig nem kevés a látnivaló. 
Ott van a longobárd eredetű Német-római 
császári korona, a cseh eredetű Habsburg 
korona, sőt Bocskai turbános koronája 
is. A szultán nem fukarkodott, csodás 

drágakövek ékesí-
tik az uralkodói jel-
vényt, amit Bocs-
kai soha fel nem 
tett a fejére, hanem 
odaajándékozta a 
császárnak… Azért 
még van ott egy-
két bizsu, amiket 

nem a calle Libertadon vásároltak itt 
Buenosban, de a legszebbek a ruhák, 
szinte hihetetlenül sok aranysujtással, 
drágakövekkel, amelyeknek nem lehetett 
könnyű a viselete. 

Hiába, néha „nehéz” lehetett császárnak 
lenni!

A patinás Pazmaneum a 
Boltzmanngassén

Badminton cabinet

A Dunakanyar Hegyestetőről

A SZMÚSZ (Szabad Magyar Újság-
írók Szövetsége, Baltimore, USA) 
az 1956-os forradalom 50. évfor-
dulója tiszteletére meghirdetett 
irodalmi pályázat eredményei:

88 pályázótól 133 pályamű érkezett, pró-
zák és versek: vannak, akik több pályaművet 
küldtek be, és vannak, akik prózát és verset 
is. A nagyszámú pályázatra és a sok értékes 
pályaműre való tekintettel a díjakat megosz-
tottuk: 2 első, 2 második és 2 harmadik díjra 
(a verseket is). A meghirdetett 6 dicsérő 
elismerést kilencre bővítettük. Így a díja-
zottakkal együtt tizenöten kapnak oklevelet.

Próza:
I/a díj: Az 1956-os esztendő, ahogy egy 
egyetemi gyermekklinikai tanársegéd 
személyesen megélte. Dr. Marcsek Zoltán, 
Regensburg, Németország
I/b díj: Azon a pénteki napon. Győrffy 
László, Budapest
II/a díj: Vér és kenyér. Steinné Gruber Ka-
talin, Leányfalu
II/b díj: November negyedike hajnali félöt. 
Tishler Hugó, Port Orange, FL USA
III/a díj: Menekülés 1956-ban Magyaror-
szágról. Lisa Danström Gereben, Solna, 
Svédország
III/b díj: 1956. október - Budapest. Terényi 
Ferenc, North York, Kanada

Dicsérő elismerések: 1. Robin of Loks-
ley. Czika László, Vác. 2. Csonka rádió. 
Fülöp Lídia, Románia. 3. A galamb. Né-
meth Róbert, Zalaegerszeg. 4. Történelmi 
helyzetkép – kétszálon Magyarországról. 
id. Záhonyi Tamás, Budapest. 5. Nagyká-
tától – Nagykanizsáig (visszaemlékezés). 
Kovács Imre, Piliscsaba. 6. Baljóslatú ősz. 
Fecske Csaba, Miskolc. 7. Emlékezés. 
Pajzer Edit, Bácska-Topolya, Szerbia. 8. 
Attila. Szűcs László, Budapest. 9. Bízzál a 
Gondviselésben! Dr. Véber Gyula, Malden, 
Hollandia

Versek:
I/a díj: Három 56-ról szóló verse együtt. 
Vincéné Erdős Anna, Mosonmagyaróvár
I/b díj: Kokárda és lyukas zászló. Dr. Jákl 
Ferenc, Budapest
II/a díj: Sad Story (Szabadságharcunk 
emlékére). Viharos Viktor, Dayton, OH USA
II/b díj: Lelőtt torony. Dr. Pázmándy László, 
Mezőkövesd
III/a díj: „A feltámadás, a forradalom” jel-
igére 8 db. vers együtt. Debrecen
III/b díj: Parancsnok úr. Szarka János, Kosd, 
Magyarország

Dicsérő elismerések: 1. Október volt 
– 1956. Gábler Antal, East Hanover, NJ 
USA. 2. Ballada, ezerkilencszázötvenhat. 
Borkuti Bodor József, Vásárosmiske. 3. 
Talán. Csernik Enikő, Bácska-Topolya, 
Szerbia. 4. Magyar szabadság. Dr. Legányi 
Marianna, Mosonmagyaróvár. 5. Villanások 
a vonatból. Gyenes Klára, Kazincbarcika. 
6. Megsiratom a forradalom hőseit. Pál Ist-
ván, Vác. 7. Így kezdődött – Így végződött. 
Panajothné László Márta, Cleveland, OH 
USA. 8. A nemzet álma. Szloboda Tibor, 
Zenta, Szerbia 9. Át a határon. Ocsovai 
Jánosné Turcsányi Mária, Szob, Magyar-
ország

A bíráló bizottság tagjai:
Dancs Rozália, író, újságíró, lapszerkesztő. 
Toronto, Kanada
Nyitray Katalin, tanárnő. Baltimore, USA
Tatár Etelka, újságíró, tanárnő. Chicago, 
USA

A pályaművek egy példányát átad-
juk Budapesten az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirat Osztályának, egyet 
a Lakiteleki Népfőiskola Emigrációs 
Gyűjteményének, egy a Szövetség archí-
vumában marad.

Az elmúlt tíz évben ez volt a Szövetség 
4. irodalmi pályázata. 1996-ban, a forrada-
lom 40. évfordulójára 24 pályázat érkezett. 
1998-ban az 1848-as forradalom 150. évfor-
dulóján 20 pályaművet kaptunk. 2000-ben a 
Millennium alkalmából pedig 92-en vettek 
részt a pályázaton. 

Köszönetet illeti a pályaművek íróit, akik 
a legjobb tudásuk szerint, emlékeik alapján, 
versben és prózában, megörökítették a for-
radalom emlékét.

Ugyancsak köszönet jár Dancs Rozáliá-
nak, Nyitray Katalinnak és Tatár Etelkának, 
hogy ezt a nagymennyiségű anyagot türel-
mesen átolvasták és hozták meg szakszerű 
döntésüket.                              Soós József

SZMÚSZ főtitkár
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a szörnyű halált szenvedett, meggyilkolt 
tömegek emlékének.

1989-ben, a berlini fal leomlása után 
és még a német országrészek egyesítése 
előtt Drezda evangélikus hívei levelet 
intéztek püspökükhöz és kérték templo-
muk újraépítését. Erre az egész város 
megmozdult! Igen, a német barokk egyik 
legszebb és legnagyszerűbb templomá-
nak, a Frauenkirchének újra állnia kell! 
A város protestáns hívei, majd katolikus 
lakosai szervezkedni kezdtek, sorra meg-
hódították ötletüknek az egész országot, 
természetesen elsősorban Kohl államel-
nököt. Kohl beszéde után a német nép 
971.000 márkát szedett össze az újraépí-
tésre, Ludwig Güttler zongoraművész 
koncertsorozatot kezdett, amivel 2 év 
folyamán 25.500 dollárt szedett össze. 
Günter Blobel, a neves német biológus 
1999-ben, amikor már a New York-i Ro-
ckefeller Egyetemen dolgozott, elnyerte 
az orvosi Nobel-díjat, és a prémiumát, 
960.000 dollárt adományozta a templom 
és a mellette szintén romokban heverő 
zsinagóga újjáépítésére. Kisvártatva meg-
indultak a külföldi adományok is. Egy 
angol bankalap több mint 1 millió angol 
fonttal gyarapította ezeket. 

A mai értékben 130 millió euróval 
felérő újjáépítési költségek 75%-át 
mégis egyéni adakozók adták össze Né-
metországból, Angliából és az Egyesült 
Államokból. Előkerültek régi fényképek, 
rajzok, filmek, képeslapok – jobb, rosz-
szabb, sőt némelyek majdnem használha-
tatlan állapotban. A széttörött, tűztől meg-
üszkösödött fal, szobor és oltárdarabokat 
fáradságos hangyamunkával szedték ösz-
sze és helyezték el hosszú polcokon, majd 
komputer segítségével illesztgették össze. 
Festőművészek, szobrászok aprólékos 
tanulmányozással és munkával mindent 
úgy újra tudtak alkotni, ahogy valaha volt 
a szépséges evangélikus templomban. Az 
57 éves angol Alan Smith jelentkezett a 
toronyra tervezett 7,60 méteres kupola és 
kereszt elkészítésére. A kupola rézből és 
acélból készült, majd arannyal lett bevon-
va. Alan ott állt 86 éves édesanyjával a 
60.000 ember között, amikor a 29 tonnás 
kupolát egy daru felhelyezte a toronyra, 
és a harangok elkezdtek zúgni. Szem nem 
maradt szárazon. Alan édesapja is a bom-
bázó angol pilóták közé tartozott...     

Miért tolakodtak fel ezek a múltban 
lezajlott gyötrelmes idők emlékei? Az 
elöljáróban emlegetett, gyakran is-
mételt filmeket nem nagyon szeretjük 
nézni, mert sok olyant látunk, amit mi, 
szemtanúk, egészen máshogy éltünk 
meg. Szüleink meghaltak, nincs kivel 
az eltorzult beszámolókat, a kissé gya-
nús számadatokat átbeszélnünk. Ezért 
fontos a valós adatokat, a dokumentum 
értékű írásokat, tanúvallomásokat, hiteles 
visszaemlékezéseket terjeszteni, hogy a 
fiatalabb generációk szembesüljenek a 
torzítatlan igazsággal.

B R A Z Í L I A I  H Í R A D Ó
 (Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Töredékek a múltból

Brazíliai tudósítónk rendhagyó beszámolóval lep meg. Nem a brazil magyarság témáit, 
hanem az emigrációt kiváltó múlt eseményeinek egy 62 éve megtörtént rettenetes epizódját 
tárja elénk. Ez nemcsak hasznos, hanem fölöttébb szükséges is. Köszönjük. (Szerk.)

Nagy divatban van a tévén a II. Vi-
lágháborúról filmeket bemutatni. Igen 
gyakran csak rossz szájíz marad meg 
egy-egy ilyen film megnézése után, hogy 
hogyan adják be a mostani generációnak, 
gyermekeinknek, unokáinknak a múltat, 
minden filmrendező a saját szeszélye 
szerint, ki tudja milyen adatokból, mi-
lyen forrásból. Meghamisítják a múltat, 
esetleg akarva, nem akarva. 

Vannak dolgok és számok, amikről 
szívesen hallanánk, amiket igazán meg 
kellene mutatni a mai fiatalságnak, hogy 
ne csak rosszat halljanak a legyőzöttekről 
és jót a győzőkről - hogy valamelyest az 
egyensúly helyreálljon a két oldal között. 
Ilyen tény például a Szövetségesek által a 
civil lakosságra zúdított tűzbombázás 
Drezdában, 1945. február 13 és 14-én.

Kezembe került egy írás Miért kellett 
Drezdának elpusztulnia címen, 1965 
februárjából, tehát a drezdai bombázás-
nak a 20. évfordulóján kelt. Vámos Imre 
tollából származik, egy magyar emigrá-
ciós lapban jelent meg. Mindjárt ezekkel 
a nemzetközileg elismert kimutatásnak 
statisztikai adataival kezdi: 

Hány halottja volt a hadtörténelem 
legsúlyosabb bombatámadásainak? 
1. Drezda      (1945. febr. 13-14)  135.000   
2. Tokió       (1945. márc. 9-10)   84.000
3. Hirosima  (1945. aug. 6)          71.000
4. Hamburg  (1943. júl. 24-29)    43.000
5. Nagaszaki (1945. aug. 9)         36.000

A halottakat és eltűnteket nyilván-
tartó központ (Nachweiszentrale der 
Toten und Vermissten) már 1945-ben 
a 135 ezres számot említi. Azonban a 
drezdai halálos áldozatok számát 400 
ezerig (!) is becsülik! 1965-ig egy angol 
közíró, David Irving, a nyugatnémet 
Axel Rodenberg, a keletnémet történész 
Max Seydewitz, az angolszász Chester 
Wilmot és Webster Frankland kiadott 
könyveikben egyöntetűen bizonyítják, 
hogy a szász főváros, Drezda nem volt 
katonai célpont és elpusztítását alantas 
politikai szempontok sugalmazták.

Drezdának nem volt hadiipara. Ipartele-
pei is az Elba folyásától északra terültek 
el. Itt épültek a kaszárnyák is, amik in-
dokolhatták volna a bombatámadásokat. 
Az angolszász Szövetséges Légierők 
azonban az Elbától délre eső városrészt 
vették célba, ahol a polgári lakosság 
élt összezsúfolva. A városnak 600.000 
lakosa volt. A háborús események 
következtében ez a szám kétszeresére 
duzzadt. Menekültek és más városokból 
kibombázottak ezrei lepték el az utcákat, 

barakkokat és a pályaudvaron vesztegelő 
vagonokat. Ezek éppen azért kerestek itt 
menedéket, mert a város nem katonai 
hadiipari célpont volt! Ennek ellenére 
Drezdát foszforbombákkal, vagyis gyúj-
tóbombák százezreivel bombázták. Ez 
a szám nem túlzás. A nyugati szövet-
ségesek kimutatása szerint egyetlen 
éjszakán 650.000 foszfor gyújtóbombát 
dobtak le a városra. Ez valódi holokausz-
tot eredményezett! A szőnyegbombázás 
111 percen keresztül tartott. 773 (!) 
négymotoros angol bombázó vett részt a 
bevetésben. Egész Drezda lángolt. Iszo-
nyatos hőség és oxigénhiány támadt. A 
menekülők beleragadtak a tűztől elolvadt 
aszfaltba! Másnap még 400 amerikai 
repülő támadása következett: újabb 
tömeges gyújtóbomba ledobásán kívül 
alacsonyan repülve vették gépfegyvertűz 
alá az életbenmaradt menekülőket. 

Végigpásztázták az üszkös romokat, az 
utcákat, országutakat és az Elba partjára 
szaladt szerencsétlenek ezreit. Az utcákon 
halomban tornyosultak a félig elégett ha-
lottak. Ötezer méter magasra kúszott fel a 
füstfelhő a bombatámadás után. Szemta-
núk szerint 50 km-re olyan világosságot 
terjesztett maga körül a lángoló Drezda, 
hogy olvasni lehetett a fényességétől és 
még 300 km-re is látszott, hogy Drezda 
fölött vörös az égalja... 

Az angol közíró, David Irving szerint 
ennek az ember és várospusztításnak az 
értelmi szerzője Churchill, brit minisz-
terelnök volt, aki tulajdonképpen nem a 
nácizmuson akart bosszút állni a város 
megsemmisítésével. A drezdai bombá-
zásnak mégcsak nem is az volt a célja, 
hogy az ellenség morális összeomlását 
siettesse. A demonstráció a Szovjetunió-
nak szólt, írja Irving. Churchill így akarta 
a szovjet katonai és politikai vezetés 
tudomására hozni, hogy az angolszászok 
micsoda pusztító erővel rendelkeznek. 
Így szándékozta megerősíteni a nyugati 
hatalmak tárgyalási pozícióját a közelgő, 
háború utáni békés rendezésre...

1965-ben, a 20 éves megemlékezésen, 
több mint 100.000 ember gyűlt össze a 
Drezda régi vásárterén. Ott voltak a II. 
Világháborúban sokat szenvedett test-
vérvárosok delegációi is: Leningrád, a 
lengyel Wroclaw, az angol Coventry, a 
francia Strasbourg, sőt Észak-Vietnam 
küldöttei is megjelentek, hogy felidézzék 
azt a borzalmas éjszakát és tisztelegjenek 

A békebeli Drezda

Halottak eltakarítása...

Az épen maradt angyal 
szomorúan szemléli a kiégett romokat

Saáry Éva (Lugano):

MINEK 
ÉRZED 

MAGAD?
- Elmélkedés az identitásról -
Lányaimnak - akik francia apától, magyar 

anyától születtek, Svájcban élnek, és olasz 
nyelven végezték iskoláikat - nemegyszer 
teszik föl a kérdést: Minek érzed ma-
gad? -, amit ők csodálkozó értetlenséggel 
hallgatnak. Nem fogják föl, miért kell az 
érzelmeket partok közé kényszeríteni, 
kizárólagossági elv alapján beszűkíteni 
- problematikussá téve azt, ami (legalábbis 
számukra) természetes, magától értetődő, 
pofonegyszerű. Persze, ők nem éltek át se 
háborúkat, se forradalmakat, sőt, nem szen-
vedtek diktatórikus rendszerű országokban 
sem, ahol a választás - kötelezővé válva 
- sokszor a lét minőségét is meghatározta.

A lényeget tekintve azonban igazuk van: 
miért kellene okvetlenül és csakis ide vagy 
oda tartozni, hiszen normális békeidőben, a 
közmondást meghazudtolva, „több úrnak” 
is lehet szolgálni, több nemzethez is lojális-
nak lehet lenni, anélkül, hogy egyik érdeke 
sértené a másikét. Ezért is oktalanság, ha 
egy állam azt követeli egyébként kifogás-
talanul viselkedő polgáraitól, hogy tagadják 
meg magukkal hozott szokásaikat, amelyek 
- okosan beépítve - inkább gazdagítják, 
mint szegényítik az illető országot. (Szent 
István ezt, fiához írt intelmeiben, nagyon 
szépen kifejtette). (És nagy szerencsénkre 
Argentína ezt vallja! Szerk.)

A „hovatartozás” különben is igen tág 
és relatív fogalom, miként sok minden 
más a „nap alatt”. Magyarországon élve 
egészen természetes, hogy magyarnak vall-
juk magunkat, ha azonban egy cseh, egy 
lengyel meg egy magyar angol társaságba 
csöppen, valami hirtelen és ösztönösen 
föltámadó szolidaritás hatására, már közép-
európaiként jelentkezik. Más kontinens, 
számunkra idegen közegében, egyszerre 
mindnyájan európaiak leszünk, marslakók 
közé keveredve pedig nyilván (fehérek, 
feketék, sárgák - testvérekké válva!) földi 
származásunkra lennénk büszkék, illetve 
ennek a gyűjtőfogalomnak az „ernyője” alá 
kuporodnánk.

Léteznek azonban vallási identitások 
is! Ha katolikusként meghívnak egy ki-
zárólag protestánsokból álló társaságba, 
megörülünk egy „hitsorsos” váratlan föl-
bukkanásának - legyen az francia, olasz, 
spanyol vagy egyéb, míg mohamedán 
környezetben mindnyájan egyszerre ke-
resztényekké békülünk.

Létezik nemi hovatartozás-érzés is! 
Hányszor mondjuk, hogy „a nők” ilyenek, 
vagy olyanok, illetve „a férfiak”... attól 
függően, melyik oldalra tartozunk, melyik 
oldalról nézzük a dolgokat.

Természetesen, fönnhéjázón hangoztatjuk 
a növényekkel, állatokkal szemben, hogy 
emberek vagyunk, noha viselkedésünkből 
ez nem mindig világlik ki. Olyan gonosz 
tetteket követünk el, amelyekre egy állat 
sohasem lenne képes. (Mikor Édesanyám 
Szolzsenyicin „Gulágját” olvasta, többször 
is megjegyezte: „Az ember a legocsmá-
nyabb állat. Talán nem is lenne kár érte, ha 
kipusztulna!” - De ide kívánkozik a nagy 
francia egzisztencialista író, Jean-Paul 
Sartre keserű mondása is: „A világ nagyon 
jól megvan kultúra nélkül. Ember nélkül 
pedig még jobban meglenne!”)

A végtelenségig lehetne folytatni ezt 
az elmélkedést, anélkül, hogy a „Hová 
tartozol? Minek érzed magad?” - kérdé-
sekre megnyugtató és egyértelmű választ 
adhatnánk. Mert mindenhová tartozunk 
egy kicsit (a hely, a helyzet, a pillanat 
függvényében), de valójában sehová se, 
csak önmagunkhoz. Énünk és testünk az 
egyetlen burok, amelyből, a halál végső 
föloldódása előtt, nem tudunk kibújni. A 
Világ születésünkkel „teremtődött”, s el-
hunytunkkal „megsemmisül”. Az Egészről 
ezért egyikünk sem alkothat fogalmat.

Hová tartozol? Minek érzed magad? 
- A végtelen Mindenség egy jelentéktelen 
porszemén, pillanatnyi létre ítélt, átmeneti-
leg egymáshoz kapcsolódott, lüktető sejtek 
halmazának...
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Talán már elmondhatjuk: Kegyes 
volt hozzánk az Úr! Szokatlanul enyhe 
telet küldött a Kárpát-medencére. Sok 
család olcsón megúszta a tél költségeit. 
A statisztikai kimutatások azonban 
másról is árulkodnak. Az enyhe télben 
több hajléktalan halt meg az utcákon, 
aluljárókban, mint az elmúlt két évben. A 
hírmagyarázók nyomban hozzá is tették 
a szomorú hírhez, hogy nem a hideg, ha-
nem a kezeletlen, elhanyagolt betegségek 
végeztek a szerencsétlenekkel.

S ezzel el is érkeztünk az elmúlt 
hónapok országot rengető események 
egyikéhez: a kórházak leépítéséhez. Vagy 
- ahogy ezt a kormányberkekben mond-
ják: az egészségügy reformjához.

A kialakult jelenségről kedves taná-
rom, Dr. Rajczi Péter bácsi megállapítása 
jut eszembe, ami így szólt: „Az emberek 
többsége csak akkor érzékeli a veszélyt, 
ha az süt, vagy fagyaszt.” Hát így va-
gyunk a kórházak reformjával is. Miután 
elérkezett az utolsó pillanat, és immáron 
tényleg égető állapottá vált, hogy be 
fogják zárni a kijelölt kórházi osztá-
lyokat, s tényleg igaz, hogy vizitdíjat és a 
gyógyszerek után dobozdíjat kell fizetni, 
fellángoltak a tiltakozások.

Tüntetések kezdődtek a kórházak 
mellett. Orvosok, ápolók, betegek és jobb 
érzésű - már meggyógyult - páciensek áll-
tak csatasorba. Százával. Néhol ezrével. 
Így igyekeztek némi nyomatékot adni 
felháborodásuknak. A tiltakozások nem 
voltak eredménytelenek, kisebb sikerrel 
jártak. Növekedett a súlyponti kórházak 
száma. Megszűnésre ítélt kórházi osztá-
lyokat sikerült megmenteni... A lényeg 
azonban nem változott: a gyógyításért 
ezután többet kell fizetni. A végrehajtás 
módja azonban még nem egészen világos. 
Most (lapzárta előtt) nem tudjuk még, 
hogy a vizitdíjat az orvos kezébe kell le-
tenni, vagy parkoló automatához hasonló 
gépbe kell dobni a forintokat. De már 
arról is szó volt, hogy mobil telefonnal 
is lehet fizetni. Megoldatlan feladat tehát 
akad még bőven. A határidő pedig már 
itt kopogtat...

Aztán a „reform” utolérte a pedagó-
gusok népes táborát is. Kiderült: iskolából 
is „több van” a kelleténél... Tehát azokból 
is be kell zárni néhányat. Pest megyében 
szám szerint 20 iskoláról van szó! A 
megmaradókat át kell csoportosítani, 
össze kell vonni. S ami ebből következik: 
a felesleges tanároknak el kell búcsúzni a 
katedrától. Hogy ki legyen a felesleges, ki 
tudott jobban alkalmazkodni ebben a feje 
tetejére állított világban? Az bizony külön 
tanulmányt érdemelne. Mindaddig, amíg 
a bezárásra sor kerül, a bátrabb pedagógu-
sok, szülők, diákok tiltakozásba kezdtek. 
Élő láncokat, tiltakozó gyűléseket szer-
veznek az iskolák elé. Próbálják menteni 
a még menthetőt, de az ő esetükben már 
kisebb a talpon maradás esélye. A mind 
jobban elfásuló lakosság figyelme már 
nem jut el az iskolákig...

A nagy összevonások és leépítések 
mögött természetesen üzleti szándékok, 
célok húzódnak meg. A megszüntetésre 
ítélt intézmények többsége patinás, régi 
épületben van, amelyeket még el lehet 
adni. Ilyen a Svábhegyi gyermekkórház, 
vagy a Schöpf-Merei kórház. Vagy az 
ugyancsak Budán található pszichiátriai 
intézet a maga 40 hektáros parkjával. Ha 
ezeket sikerül dobra verni, akkor bizony 
egy ideig még folyhat a reform... S jut 
újabb 10-20-100 milliós végkielégíté-
sekre, tanulmányokra...

A tiltakozásokról szóló beszámolómat 
az elektromos iparban dolgozókkal kell 
folytatni. Az iparágban ugyanis az ott dol-
gozók és a nyugdíjasok kedvezménnyel 
kapják (kapták?) a villamos áramot. Ezt 
a szerzett jogot még az „átkos” Horthy 
rendszerben vezették be. S valami csoda 
folytán túlélte a Rákosi és a Kádár kor-

szakot is. Most azonban ennek a szerzett 
jognak is bealkonyul. Pedig ez a „jog” be 
volt kalkulálva a fizetésekbe! S miután a 
nyugdíjakat a fizetések után állapították 
meg, igazat kell adni a munkában meg-
fáradt öregeknek. No, de hol az igazság 
mostanában? 

Az igazságszolgáltatással már úgy 
vagyok, mint a holtakkal: „Halottról 
jót vagy semmit...” Hát akkor marad az 
utóbbi... Tudom, az olvasók nem örülnek 
az efféle újságírói állásfoglalásnak. De 
abban az országban, ahol a milliárdo-
kat sikkasztókat futni hagyják, s ahol a 
nemzetiszínű zászlóval hazafelé tartó 
egyetemistákat börtönbe csukják, ott talán 
elnézhető a tudósítónak ez a kis önzés...

A hazai hírek csokrába kívánkozik 
még a korábban hírül adott élelmiszerbot-
rány ügye, miszerint - mint arról beszá-
moltunk – osztrák-izraeli tőkéscsoportok 
nyugati országokból beszerzett, lejárt 
szavatosságú élelmiszereket csomagoltak 
át s adtak el a hazai élelmiszer láncok-
nak. A botrányt „petárda botrányként” 
emlegetik már a szakmában (vagyis: 
durranás - és utána csend...). Ebből nem 
nehéz kitalálni, milyen irányt vesz majd 
az igazság...

Egy picit ide kéredzkedik a legújabb 
botrány is: a szemét ügy. Ami úgy 
kezdődött, hogy a jobb érzésű magya-
roknak feltűntek azok a furcsa műanyag 
zacskókból, újságokból préselt koszos, 
mocskos köbméteres bálákból rakott he-
gyek, amelyek falujuk határában és távol 
eső tanyákon emelkednek hirtelen. Mire 
aztán beindultak a „szakemberek” és ki-
derítették, hogy a főleg nylon zacskókból 
préselt bálák német szemetet, háztartási 
hulladékot tartalmaznak. Innen már nem 
volt nehéz kitalálni, hogy valakik Német-
országból fuvarozzák át a megsemmisí-
tésre váró szemetet. Ha a hírek pontosak, 
akkor 5800 köbméter ilyen szemetet 
találtak szerte az országban. 

A szeméthegyek ide költöztetésének 
egyszerű a magyarázata: Németországban 
többet kell fizetni a megsemmisítésért, 
mint amibe a magyarországi fuvar kerül. 
Így egy kis felárral (sok szemét esetén a 
nagy számok törvénye értelmében) jól 
lehet ezzel keresni... Az „üzletemberek” 
között egy polgármester is akad, aki egy-
szer már megjárta a törvényt, de a hűséges 
lakosság újra választotta. Ez a ’jóember’ 
meg is adta az alaphangot az elkövetkező 
igazsághoz: „tovább-feldolgozás céljá-
ból” hozatta a szemetet...

A hírek hullámverésében egy nem 
mindennapi bűntény is borzolta a ke-
délyeket. Mezősziláson egy gyorsan 
meggazdagodott vállalkozót és feleségét 
elrabolták. Majd két nap multán megta-
lálták kiégett Mercedes gépkocsijukat egy 
erdőben. A kocsiban emberi csontokra is 
bukkantak. S csak a DNS-es vizsgálattal 
tudták megállapítani, hogy a kocsiban 
elhunytak azonosak a keresett emberek-
kel. A nyomozás még tart. Mint megtud-
tuk: a szerencsétlenül járt vállalkozó 
pénzkölcsönzéssel is foglalkozott. S egy 
10 milliós adósság visszafizetéséhez 
hívták...

A megszűnésre ítélt vasúti szárnyvo-
nalak - amelyek 470 kilométert tesznek 
ki - már alig kapnak figyelmet. Néha 
látható ugyan egy-egy rövid riport az 
érintett térségek lakóiról. Panaszaikra 
azonban nem érkezik válaszriport. Így 
szűkül mind jobban a magyar élet medre. 
S ahogy azt a fizikából tanultuk: a kereszt-
metszet szűkülésével nő a nyomás, nő a 
feszültség. Ez a feszültség érhető tetten a 
hétköznapokban. Megkezdődött egyfajta 
árnyékélet. Olyan, mint amit az ötvenes 
években kellett megszenvedni. Csak 
éppen értő fül és látó szem kell hozzá. A 
százmilliós tanulmányok és a büntetlenül 
elsikkasztott milliárdokat megmagyarázó, 
dezodorozott hírek mellett ott vannak 

a magyar élet apróhirdetései, amelyek 
önmagukért beszélnek: „Kis méretű női 
blúzok, szoknyák, hálóingek eladók, vagy 
élelmiszerre cserélhetők” ... „Régi típusú 
mosógépet vennék 2000 forint értékhatá-
rig” ... „Takarítási munkát vállalok az esti 
órákra” - stb., stb. A túlélés reményteli 
apró hírei ezek, amelyek távolabb mutat-
nak a hétköznapi csetepatéknál, hatalmi 
harcoknál. 

A hatalom azonban most mindennél 
fontosabbnak tűnik. Még el sem múlottak 
az október 23-i jajveszékelések hangjai 
s az azt gerjesztő hírhedt balatonöszödi 
beszéd hangfoszlányai. A miniszterel-
nöknek ismét sikerült megsértenie a 
magyar társadalom immáron nagyobb 
részét. A kórházak bezárásáról szólva úgy 
nyugtázta a panaszkodók véleményét: 
„Ha le akarjuk csapolni a mocsarat, nem 
fogjuk a békák véleményét kikérni”. Ilyen 
miliőben vajon mit lehet remélni?

Az arrogancia, a pökhendiség mindig 
megszüli az ellenreakciókat. Újabb s 
újabb tiltakozások kezdődtek el. Amerre 
a miniszterelnök jár, tüntetők tömegei 
fogadják. A magyar parlament előtti Kos-
suth teret október 23-a óta acélkordonnal 
zárta le a rendőrség. Azzal az indokkal, 
hogy az műveleti terület, s csak így 
tudják megvédeni a parlamentben dol-
gozó képviselőket a terrorcselekmények 
ellen! Pedig ezt itt minden földi halandó 
tudja, hogy a tér azért van lezárva, hogy 
az elégedetlenkedők ne tudjanak ott 
tiltakozni. Ez a fajta kettősség jellemzi 
most a magyar társadalmat. Fekete Gyula 
író fogalmazta ezt meg egyszer nagyon 
frappánsan: „Aki mondja, az tudja azt, 
hogy akik hallgatják, azok tudják, hogy 
ő hazudik...”

A Fidesz-képviselők azonban február 
elején meglepetésszerű akcióval lebon-
tották a kerítést. Ebből aztán hatalmas 
felháborodás kerekedett. A televízió 
csatornákon jogászok, alkotmánybírák 
csaptak össze. Az egyik vélemény szerint: 
az acélkordon felállítása ellentétes a 
joggal, tekintve azt, hogy a rendőrségi 
törvényben nincs olyan megnevezés, 
hogy műveleti terület. Más jogi doktorok 
szerint viszont: a kerítést a rendőrség 
emelte és senkinek nincs joga azt lebon-
tani. A vitában szereplő táborok immáron 
neveket is kaptak. A kerítésvédőket vas-
függönyösöknek, a kordont-lebontókat 
pedig törvénybontóknak nevezik.

Ami a kordonokat illeti, akad még 
belőle Budapesten. A szovjet (hálaadó) 
emlékművet is acélkordon védi. Sőt, már 
kettős kordont kellett húzni, és állandó 
rendőri ügyelet van jelen, tekintettel arra, 
hogy a magyar lakosság nem csekély há-
nyada úgy véli: le kell bontani a gyászos 
emlékű építményt s helyre kell állítani a 

korábbi országzászlót. 
Ez ügyben a Magyarok 
Világszövetsége kezdett 
aláírási akciót.

Ilyen hangulatban várjuk március 
15-ét, ami évtizedek óta a magyar lélek 
emelkedett ünnepe. Sokan, nagyon sokan 
azt remélik, hogy ez a március 15-e meg-
hozza a fordulatot. Olyan nagy mértékű 
tiltakozást remélnek, hogy a kormánynak 
mennie kell. Ezt tudva a kormány is 
készül az ünnepre. Több sorozatra való 
könnygáz gránátot, gumibotokat és gumi 
lövedékeket szereztek be. S a legújabb 
hírek szerint azért nem szabad lebontani 
a parlament előtti vasfüggönyt, mert 
szélsőséges csoportok március 15-én 
fegyveresen akarják elfoglalni a parla-
mentet s több kormánytagot meg akarnak 
gyilkolni. Jelenleg ez a hír forr, fortyog 
a magyar közéletben. Tovább borzolva a 
megosztott magyarok idegeit... 

Ami ezt a bejelentést illeti, szomo-
rúan kell fogadni. Ezt a kártyát már 
többször előhúzták a szocialisták. Már 
az elmúlt Fidesz ünnepi gyűlését is 
bombarobbantás hírével terelgették. De 
volt már éles helyzet is: pár éve, Torgyán 
József háza előtt robbant bomba. Aztán 
Fidesz-képviselők se maradtak ki ebből. 
De robbant már a Mátyás templomnál 
is ilyen „szeretetcsomag”. A tettesek 
mindannyiszor ismeretlenek maradtak! A 
mindig jól értesültek viszont úgy tudják, 
hogy a titkos szolgálathoz közelállók 
vannak a háttérben. Azok, akik időről-
időre előhúzzák s megszellőztetik a náluk 
lévő ügynök dossziékat. Azok, akik a 
magyar élet göröngyös útját szabdalják 
még göröngyösebbre. S amíg ezek az 
emberek szabadon járnak-kelnek, bizony 
bármi megtörténhet. 

A gazdasági élet „dübörgéséről” most 
nem esik szó. Sőt, újabb madárinfluenza-
fertőzés történt a Szentes melletti Lopis-
tón. Az állatállományt megsemmisítették 
és karantént rendeltek el. Ennek az óvó 
intézkedésnek ellenére sorra mondták 
vissza a magyar baromfi-export megren-
deléseket. Sőt: az Angliában kialakult 
hasonló madárinfluenza esetet a magyar 
fertőzéssel hozzák kapcsolatba, figyelem-
mel arra, hogy a dél-angliai cég Ma-
gyarországról is szállított pulykát. Mint 
ismertes, Angliában 160.000 szárnyast 
kellett leölni. Törökországból kapott 
információkból tudjuk, hogy ott öt gyer-
mek betegedett meg a hírhedt H5N1-es 
vírustól egy madárinfluenzával fertőzött 
területen, és közülük négyen meghaltak. 
A gyilkos kór tehát itt forog a közelünk-
ben. S mivel Magyarország a vonuló 
madarak egyik pihenő állomása: bizony 
okkal, joggal aggódunk.

Barkuti Jenő, Magyarország

“A Wiesenthal Központ alaptalanul támadta Képíró Sándort”
Ungváry Krisztián történész szerint 

megbízható bizonyítékok nélkül vádolta 
meg háborús bűnökkel Képíró Sándort 
a Simon Wiesenthal Központ: „A ren-
delkezésre álló adatok teljesen megbíz-
hatatlanok. Egyrészt nincsenek meg az 
eredeti bírói eljárás iratai, illetve csak 
részben vannak meg, abból nem derül ki, 
hogy Képíró Sándor pontosan mit köve-
tett el. Az egyetlenegy állítás az az, hogy 
alárendeltjei ellenőrzését elmulasztotta”. 
Véleményét más történész is osztja.

A történész rámutatott, hogy az 1942-es 
délvidéki vérengzéssel kapcsolatos ügyek 
nagyon jól feltártak. Nemcsak a II. Világ-
háború után, hanem az 1956-os forradal-
mat követően is vizsgálták a csendőrség 
szerepét, Képíró Sándor neve azonban 
nem fordul elő ezekben az iratokban. S 
hozzátette: arról az 1946-os népbírósági 
ítéletről nincs tudomása, amelyre a Simon 
Wiesenthal Központ szintén hivatkozott. 
Kádár Éva jogtörténész kutató is kiemelte, 

hogy sem a levéltári, sem pedig a bírósági 
dokumentumokban nem lehet fellelni az 
1946-os tárgyalásra utaló adatokat. 

A Simon Wiesenthal Központ jeruzsálemi 
irodájának igazgatója 2006 szeptemberében 
jelentette be, hogy feltételezett háborús 
bűnösre bukkant Budapesten. Efraim Zuroff 
akkor azt mondta: Képíró Sándor az 1942-
es újvidéki mészárlásokban csendőrként, 
valamint az 1944-es délvidéki deportálás-
ban csendőr századosként tevékenykedett. 
Hangsúlyozta: két per is indult Képíró 
Sándor ellen, 1944-ben tíz évre ítélték a Ma-
gyar Hadsereghez való hűtlensége és rossz 
hírnév keltése miatt. Ezt az ítéletet a német 
megszállást követően érvénytelenítették, 
majd 1946-ban a Népbíróság 14 évre ítélte 
háborús bűnök miatt. Az ítélethirdetéskor 
már külföldön tartózkodott, évtizedekig 
Argentínában élt. (MTI jelentés 2007. 
február 14)

(A hírről az AMH novemberi, valamint január-
februári számában már olvashattunk. Szerk.)
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Csiki búcsúztatója és az aznap érkezett 
Vass Mátyásék fogadása volt ez. Többen 
Plószékkal is akkor találkoztak először. 

- Sok idő után itt járt a Plósz házaspár! 
Sándor alkalmi munkára is tett szert, Ancsa 
élvezi a fi nom meleget, tengerparti fürdést 
(lásd alább!). A család szétszórtan él, fi úk 
Benő Norvégiában végez fontos kutató-
munkát mátkájával együtt, Gyuri fi úk és 
lányuk Réka a kis Kingával együtt Barce-
lonában dolgoznak. Ancsa sokat van velük, 

míg Sándor „normá-
lisan” Budapesten él. 
Búcsúvacsorájukra a 
Hungáriában vidám 
baráti kör gyűlt össze, 
és éjfélkor több nyel-
ven énekelték Ancsá-
nak: Isten éltessé őt! 
És a mielőbbi viszont-
látásra - mert erre van 
kilátás!  

- Fóthy Zsófi  Tuku családjával a hideg 
Németországból jött látogatóba. Férje Ste-
fan ugyan hamarosan ment vissza dolgozni, 
de Tuku a kis Leóval élvezte a családja it-
teni részét és a kiterjedt baráti kört. 

*
NYARALTAK... ÉS „VÁNDORNYA-
RALÁSOK” A LÁTOGATÓKKAL

- Plósz Sándor és Ancsa, Vass Mátyás, 
Magdi és Gyöngyi, Demesné Éva és Bo-
napartianné Trixi Kerekes Ági tengerparti 
házában Costa Azul-on. Ellátogattak Cza-
nyóékhoz, Dodó örömére. Helgát is nagyon 
jó kedélyben találták, gyorsan fölépült az 
operáció után. Nagyon várja barátnői be-
harangozott látogatását! Czanyó Miminél is 
voltak Santa Teresitan. Majd Képíró Magdi 
kétszer is fogadta a csapatot terülj-terülj 
asztalkámmal Valeria 
del Mar-on.  

- Szilvássy Lőrinc 
családjával Miramaron 
töltött néhány fölfrissítő 
napot, hogy a további 
munkához, iskolakez-
dethez gyűjtsenek új 
energiát.      

EZ-AZ...
- Megjelent Süllős Lenke legújabb ho-

roszkóp könyve, amely fölöleli a jelen évet 
és minden asztrológiai jegyben születettek-
nek megmondja, mire kell vigyázniuk! 
Kapható a kioszkokban, és megtekinthető 
a HKK-ban.

- Szőnyi Ferenc volt magyarországi 
nagykövet nyugdíjba vonulása után nem 
unatkozik. Január 4-én megtartotta a szék-
foglalóját a PEN Clubban, ahol a volt 
brazíliai nagykövet Benyhe János, a ma-
gyar PEN főtitkára beszélgetett vele népes 
hallgatóság előtt. A hangulat igen jó volt, 
sok nevetéssel, hisz (Benyhe szavaival) 
Szőnyinek „sokoldalú, rakoncátlan tehet-
ségébe” a humor és a derűlátás is belefér... 
Ezt itteni barátai is igen jól tudják. (Az 
exposé az érdeklődők rendelkezésére áll a 
Szerk.-ben). Ezen kívül a vadonatúj PEN 
Club-tag január 18-án Ávilai Szent Teréz 
verseiről beszélt a budapesti Cervantes 
Intézetben. Novellákat és színdarabokat 
is fordít spanyolról magyarra. Új könyve 
Házőrző lelkiismeret (Ami a nagyköveti 
jelentésekből kimaradt) címmel a napokban 
jelenik meg a Gondolat Könyvkiadó gon-
dozásában. Ebben a kötetben az argentínai 
évek szellemi dokumentumait gyűjti egybe. 
Hamarosan megrendelhető. 

- A 2005 februárjában lezajlott budapesti 
KAPOCS menedzser-kepző program 
résztvevői vidám összejövetellel ünne-
pelhették meg az utazás 2. évfordulóját 
Fóthy Zsuzsi otthonában, mégpedig teljes 
létszámban a többi kilenccel: Beisné Anni, 
Benedekné Marika, Benkő Teri (aki befu-
tott Budapestről), Grabner Pistike, Haller 
Ines, Haynalné Zsuzsó (a KAPOCS-út 
megszervezője), Leidemann Sylvia, Szil-
vássyné Erzsi és Zólyomi Kati. Vidám 
visszaemlékezések, sok nevetés, anekdotá-
zás közben koccintás az együttlétre, Sylvia 
születésnapjára, de korántsem utolsó sorban 
arra, hogy ez az egyedülálló KAPOCS 
nemcsak létrejött, hanem létrehozott egy 
maradandó kapcsot is: Teri akkor találta 
meg a budapesti csángóbálon élete párját, 
a venezuelai Josét, akivel azóta itt ösz-
szeházasodtak, és együtt mennek vissza 
Budapestre, miután Teri a napokban veszi 
itt át orvosi diplomáját. GRATULÁLUNK!! 
(A szerelmi sztori részletei olvashatók a 
HUFI utolsó oldalán!) 

- Kolóniánk remélhetőleg gazdagodni 
fog egy új magyar családdal: Délvidékről 
megérkezett Beretka Attila (vegyész, 20 
éves gyakorlattal a szója feldolgozásban), 
felesége Ibolya (kertészmérnök) és két lá-
nya, Zsófi a (18) és Ildikó (14). Vargabetűvel 
érkeztek Argentínába, pár hónapi Dominikai 
Köztársaságban való tartózkodásuk után, és 
itt óhajtanak sátrat verni. Egyelőre még nincs 
megoldva sem az állás, sem a véglegesebb 
lakáslehetőség, de bíznak abban, hogy ez is 
rendeződik. A HKK-ból már kölcsönöztek 
ki könyveket. Ha nem költöznek vidékre, 
beállnak a mi koloniális életünkbe... Isten 
hozta Beretkáékat Argentínába! 

- A közbiztonság állandó és fokozódó 
romlását még a „Boszorkányok Köre” is 
saját bőrén tapasztalhatta. Honfi né Raj-
czy Kati boszorka a quintájára hívta meg 
társait. 4 boszorka távozott a kellemes 
találka végén autón: Lindqvistné Hapci, 
Kesserűné Angyalka, Siraky Lenke és 
húga Irén. Kiszálláskor utóbbinak háza 
előtt 3 biciklis fi ú rájuk támadott. A repülő 
seprűk ugyan nem voltak kéznél, de Lenke 
oly hangerős szitkozódással rivallt rá a 
támadókra, hogy ezek 
eszeveszettül eliszkol-
tak. Gratulálunk a bátor 
föllépéshez - miközben 
földi javaiktól sem kel-
lett megválniuk!

*
LÁTOGATÓK 
- Január 21-én Papp 

Jenőéknél az eredeti-
leg “lánytalálkozó”-nak 
készülő szervezésnek 
elterjedt a híre és töb-
ben eljöttek barátok, 
akikkel az esti órákig 
folyt a terefere és öröm. 
Egyből Honfi  Lászlóné 

49-en ünnepelték Domit, egy hiányán az 
egész család a Brazíliából befutott részével 
együtt. Mindez teljes meglepetésként érte 
az ünnepeltet, úgy érezte magát „mint az 1. 
ejtőernyőugrás előtt, mint amikor valamin 
elkerülhetetlenül át kell esni” -(sic!) Enikő 
lánya az a kiváló szervező, aki mindezt 
összehozta az ünnepelt előtt teljes titokban. 
Sok egyéb ajándék közt az alkalomra Józsa 
Mátyás nagykövet Bács Zoltán konzul által 
küldött 1 üveg Tokaji Szamorodnit. Az élet 
mindennél lehető legnagyobb ajándéka 
azonban a gyermeki szeretet – vallja a 
meghatott Domi.

*
Esküvők – Mottó:

„Álmod úgy valósul meg, ha apránként építsz,
a sok kicsi sokra megy, műved így gyarapszik.
Életed éld szabadon, szánj időt a szépre,
ne sokat tégy, de azt jól, s tiéd lesz a bére.
Kőre követ nap mint nap, titkod lassan érik,
így növekszel nap mint nap, míg elérsz az égig!” 
(Részlet a Fratello sole, Sorella luna c. Szt. Fe-
renc fi lmből - Bárány Béla atyától, Budapest)

- Barilocheban 
Besenyi Zsófi és 
Govetto Martín 
esküvője (2006. 
november 4):  Dr. 
Besenyi Károly és 
Vácz Zsuzsanna 
legkisebb lánya 
Zsófi  ugyan Buenos 
Airesben született, 
de élete legnagyobb 
részét Barilocheban 
töltötte. Az erős patagóniai szél szünetelt 
és kifogtak egy napsütéses kellemes napot. 
A metodista templom zsúfolásig megtelt. 
Sokan jöttek Buenos Airesból, Córdobából, 
Kanadából pedig Zsófi  legidősebb bátyja 
Karcsi, és igen megható volt a 97 éves özv. 

d r.  Vácz 
E l e m é r -
né Matyi 
n a g y m a -
m á n a k 
részvétele 
a r á n y l a g 
jó egész-
ségben.  A 

násznép majdnem hajnali hatig mulatott! 
Isten áldását kérjük a fi atal pár további 
életére! (Zsófi  2005 augusztusától átvette 
a Szent István Kollégium gimnáziumának 
az igazgatóságát, férje Martín a Río Negro-i 
igazságszolgáltatásnál a bűnügyi ügyész).

- Újabb esküvő a Szegödi családban: 
február 23-án a tartotta polgári esküvőjét 
Papp Ernő és Szegödi Erika fia Papp 
Ernő István Karina Eva Kiyseliziaval. 
Alig két hónap leforgása alatt két esküvő! 
Gratulálunk az így kibővült Szegödi-Papp 
családnak!

*
BETEGEINK 

- Keve Laci rosszul lett egy este ottho-
nában, elájult, még feleségét sem ismerte 
meg. A kórházban fájlalta gerincét, alig 
tudott lábraállni. Az orvosok szerint stressz 
eredménye, szervi baja hála Istennek nincs 
– talán a vérnyomás? Mert erős diétára 
fogták, kávé-só tilos, és jobban vigyázni az 
idegekre, kerülni az izgalmakat... Mielőbbi 
javulást kívánunk! 

- Tasnády-Szűts András január végén 
szívinfarktust szenvedett. Operálták, két 
sztentet ültettek be és jelenleg a rehabi-
litációs klinikán tanul meg újból járni. 
Fölépüléséig a klienseit fi a szívesen intézi, 
és apja büszkeségére máris 50%-kal többet 
adott el, mint ő maga... Gyors javulást 
kívánunk!

- A kis Makkos Sebike egészsége a 
január 8-i nagy operációja után örvendetes 
iramban javult, és a kezelő neurológus 
szerint minden a legjobb úton halad. Nehéz 
a fölépülés, ecodoppler, eleinte naponta 
röntgen, stb. A sok orvosságot bírta nehezen 
a gyomra, aminek ellenére mindig jókedvű 
és mosolyog, látszik, tetszik neki, hogy ő a 
kiskirály és minden körülötte forog! A sze-
gény szülőknek nehéz, főleg Mónikának, 
de a nagymama szerint a kisfi únak még 
a természete is változott, mert jobbkedvű 
lett. Az egész családnak kívánunk türelmet 
a gyógyulásig!

HIBAJEGYZÉK: utolsó 
számunkban a 9. oldalon meg-
jelent lovaspólóról szóló cikk-

ben hibásan írtuk a chukker szót.
HELYESBÍTÉS: Egy neve-

zetes születésnapnál a huncut 
nyomdaördög megint elkezdett 
körülöttünk settenkedni: 97 he-
lyett 90-et íratott velünk múltkori 
jelentésünkben... Pedig özv. dr. 
Vácz Elemérné Matyi a 97. éve 
betöltését ünnepelhette, jó fi zikai és szellemi 
egészségben, szeretettel körülvéve Barilo-
cheban (Matyi nagymama-dédnagymamá-
nak 6 unokája és 10 dédunokája van!), és 
most március 26-án néz elibe a 98.-nak! 

*
Nagy izgalomban és óriás készülődéssel 

várjuk a KALÁKA EGYÜTTES tízna-
pos látogatását! Röplapon is rögzítettük 
föllépéseik helyét és dátumát. Támogas-
suk őket jelenlétünkkel! 

*
ÜNNEPLÜNK

- Egy 100 éves születésnap bizony ritka-
ság: ilyet ünnepelhetett bámu-
latos szellemi frissességben 
özv. Vass Béláné Ágoston 
Rózsa, Rozsó néni, leánya 
Gyöngyi otthonában az itt 
és külföldön 
élő rokonai, 
u n o k á i  é s 

dédunokái körében.  A 
kedves délután folyamán 
szép képvetítés is készült 
az utolsó 100 év mozza-
nataival, az ünnepelt gyermekkorától a 
mai napig... Az egybegyűltek meghatottan 
nézték végig kétszer is! Gyertyafúváskor 
több nyelven énekelték el neki a születés-
napi felköszöntőket. Ágika dédunokája 
Budapestről videón kívánt boldog születés-
napot, az itteni két kis dédunokája Totó és Zoé 
kis magyar zenés színdarabbal lepték meg. 

Külön öröm volt az ez alkalomra Buda-
pestről érkezett fi a Matyi és menye Magdi 
jelenléte. Így 4 generációból áradt feléje a 
szeretet. 

A Szent István 
Öregotthonban is 
megünnepelték!  
Adja a jó Isten, 
hogy egészségben 
töltsön el még jó 
pár évet!

- „Csak” 90 éves lett Melegné Irénke: őt 
szintén a nagycsalád és kiterjedt baráti kör 
ünnepelte vidáman Gorondi 
Istvánék kertes otthonában. A 
gyönyörű idő és a levegőben 
érezhető szeretet felejthetetlen 
délutánt varázsolt körénk.  Az 
ünnepelt boldogságát tetőzte a 
Budapestről megérkezett Csi-
ki jelenléte, így mindhárom 
lánya együtt volt sok idő után! 

- v. Ladányi Domonkos 90. születésnap-
ja oly nagy esemény volt, hogy még a vaká-
ciózó Hungária is kinyitott ez alkalomra! 

M i t  h a l l o t t  a z  A M H

A leányok egy része, állva b.-j.: Colliané Anna Rózsa, Plószné Ancsa, Paál 
Magdi, Honfi né Csiki, Demesné Éva, Képíró Magdi, Vassné Magdi, Bona-
partianné Trixi, Németh Marika, Halaman Kati, Pappné Zizi, Lányiné Dóra; 
lent b.-j.: Vass Gyöngyi, Egey Judit, Meleg Piroska, Zöldiné Cristina

       FOTÓ VASS M.

†
özv. Rácz Istvánné 

Szekeres Teréz Ibolya
Horgos (Bácska), 1908. május 3 
– Buenos Aires, 2007. január 31

Gyászolják: lánya Rácz Zizi, 
veje Papp Jenő és unokái Papp Lili, 
Gabi és Titi, valamint a Papp család 
és a baráti kör.
Csendesen aludt el a Szent István 
Öregotthonban, ahova napra pon-
tosan érkezett 6 éve és ahol csak 
mint “Anyu” tartották nyilván. Így 
magas kora utolsó idejét szeretet-
tel és gondoskodással körülvéve 
élhette le. Köszönet érte!

Nyugodjék békében!

Átcsoportosítás: 
A havi születésnapok jegyzéke 
átkerült a SP rész II. oldalra.

b.-j.: Ignác és Tamás
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más-más virágocskával) jelölte meg a 
vendégek helyét. A hiányzók lélekben 
voltak köztünk, de e rendkívüli alkalomkor 
jelen voltak a Bonczos-Sebess család Ar-
gentínából (Mitchell Carolina kivételével, 
hiánytalanul) és Sebess Márti még Etiópiá-
ból is eljött... Kényelmesen elfértünk egy 
szép tisztikaszinó-szerű klubban (a szalon 
bejáratánál néhai Pinochet elnök portréja 
fogadta a vendégeket, egyik-másik unoka 
megdöbbe-
nésére). 
A vacso-
ra utáni 
táncot 
Micu ké-
résére egy 
csárdással 
kezdtük 
(hála az 
AMH re-
mek CD lemezének!) és folytattuk hajnali 
1-ig egy ügyes disc-jockey ütemére. A Bon-
czos család apraja-nagyja, még a legapróbb 
3 éves Zoé is táncolt. Az asztali köszöntőt 
Péter fiam mondta. Végignéztem a ragyogó 
fiatal arcokon és apám egy mondása jutott 
eszembe, amit valamikor Fóthyéknak egy 
születésnapon dedikált: Benépesítitek 
Dél-Amerikát!

Az idén szabadságomat és minden terve-
met egyetlen dátum köré összpontosítottam. 
Testvérem Bonczos Miklós február 3-ára 
meghívta egész családunkat Santiago de 
Chilébe, hogy “szűk családi körben” 
megünnepeljük 80 éves születésnapját. 
Hónapok óta tervezte ezt a családi találko-
zót, a legapróbb részletességgel, telefonon, 
e-mailen. A szűk család a következőkből 
áll: Miklós és felesége Ira, meg én. Ehhez 
kapcsolódó 6 unokatestvér és 18 másodfokú 
unokatestvér a hozzájuk tartozó élettár-
sakkal, és 3 dédunoka. Összesen 48 személy 

lenne. Hiányzott 9 külföldön élő vagy utazó 
családtag, ezért 39-re volt terítve. Ira kézzel 
festett névjegykártyákkal (mindegyiken 

mondója Kovács P. József barátnőjével, 
Mercsényi Mariettával, meg Rosivall 
Zoltán, az olimpiai sí-válogatott csa-
pat elnöke, aki Puntáról Budapesten át 

egyenesen indult Tokióba, a következő 
Játékok megbeszélésére. Említésre méltó, 
hogy Magyarországról mennyien utaznak 
messze földre nyaralni és világot látni. 
Legtöbben, mint a megnevezettek, elláto-
gatnak Tűzföldre, Patagóniába, az Iguazú 
vízesésekhez is. Ez egy jó jel!

Fiatalabb barátaim, olyanok, akik még 
dolgoznak és legfeljebb 3-4 hetet tudnak 
nyaralni, csak úgy tudják fenntartani 
lakásukat, ha a nyár folyamán vagy az év 
többi hónapjában bérbe adják. Gondolom 
ez nem csak Uruguayra, hanem Argentí-
nára is vonatkozik.

Argentínában még nem volt olyan krí-
zis, hogy az emberek ne nyaraltak volna. 
Minden kormányt, a jelenlegit is, általá-
ban szidják. Ennek ellenére az idén még a  
hegyvidékeken, mint Córdoba, Bariloche, 
San Martín de Los Andes, Traful is tele 
volt nyaralókkal. Barátaink mind saját 
házukban pihentek, köztük Zaha Sándor 
és Alexandra gyermekeikkel az idén is a 
córdobai hegyekben, Zombory István és 
Kati, Andi lányukkal és Kemenes Edith 
mamával a mozgalmas európai útjuk után 
Barilochéban, Dr. Paulini Károly leányai-
val és unokákkal pár hetet Trafulban. Eli-
sabeth von der Fecht leveléből értesültem, 
hogy még itt is nehéz volt szállást találni 
a hotelekben...

Nem érdektelen, ha elmondom, hogy 
szomszéd országunk Uruguay turista-
forgalmát mennyiben befolyásolta az 
Argentínával folytatott villongás. Ezelőtt 
3 évvel Punta del Estén a kocsik 65%-
ának rendszáma Argentínából, 10% 
Brazíliából és csak a maradék 25% szár-
mazott Uruguayból. Az idén Argentínából 
legfeljebb 25%-ra lettem figyelmes. Az 
autók rendszáma viszont nem egyezik 
a vendégek nemzetiségi felosztásával. 
A legtöbb külföldi vendég repülőgéppel 
érkezett, és uruguayi rendszámmal bérelt 
autót. Nagyon sok volt a chilei, brazil, 
európai vendég. Argentínából sokan 
vidékről (Córdoba, Santa Fe, Salta, stb.) 
érkeztek repülővel, és így „oldották meg” 
a lezárt hidakat.

Autójukkal a Buquebus-on átkelve azok 
jöttek-mentek, akiknek lakásuk vagy 
házuk van már évek óta ezen a vidéken. 
Ezeknek a száma viszont egyre csökken. 
Maradtak az idősebbek, akik gyerme-
keikkel, unokáikkal szívesen nyaralnak 
a szelíd tenger partján. Találkoztam az 
idén is régi, magyar barátokkal, mint 
Fabriné Balla Beatriz, Dr. Kehiday Gábor 
és Simonetta, Sorg Erzsébet, Kolb László 
és Éva, Oberritterné Judith és vendégei 

Móriczné 
Marika és 
M o n o s -
toryné Il-
dikó, Dé-
nes Vera és 
családja, 
K e m é n y 
Éva és lá-
nya Cris-
tina, Lévai 
Győző. 

 
Budapestről 
Schick Miklós 
feleségével , 
Marikával az 
idén állandóan 
magyarországi 
barátokat látott 
vendégül pun-
tai villájukban. 
Többek közt 
h í r e s s é g e k , 
mint a buda-
pesti tévé be-

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

Felébresztettelek? Kipihented magad? 
Feltöltötted tüdődet friss levegővel, zsebe-
det friss pénzzel, autódat drága benzinnel? 
Megköszönted barátaidnak a karácsonyi 
és újévi jókívánságokat? Bátran nézel az 
Új Évbe? - Álljon meg a menet! Ennyi 
kérdésre nem lehet felelni. Elég, ha annyit 
válaszolsz, hogy megálltál az év végén, 
gondolkodtál, mérlegelted az elmúlt év 
eredményét. Aztán fáradtan, de törve nem, 
igyekeztél pihenni. 

Megjött a várva-várt nyári nagy vaká-
ció, ami nem egyértelműen szabadságot 
jelent.

Mint privátember, nyugdíjas turizmus-
igazgató, egész évben vakáción vagyok, 
de nyáron, januárban ezt komolyan 
veszem. Nem nyitom ki sem a televíziót, 
sem a rádiót. Elolvasok pár ezer oldal jó 
könyvet, hanglemezen hallgatok csodá-
latos klasszikus zenét, és naponta úszom 
pár száz métert. Ezzel szemben, mint az 
AMH rovatvezetője, lejárt a szabadságom. 
Az “újév” már nem “új”. Mire e sorok 
megjelennek, már márciust írunk!

Ezért kopogtatok. Ébredjünk fel nyári 
letargiánkból, és építsük a jövőt friss 
erővel. Mondjuk el Himnuszunk szavai-
val: “Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, 
bőséggel!” A jó Isten nem részrehajló 
és biztosan tudja, hogy mi argentinok is 
vagyunk. Argentínában élünk, itt fognak 
domborulni sírjaink. Bizony jó lenne, 
ha Argentínának is adna “jó kedvet és 
bőséget” - és hozzá értelmes, becsületes 
vezetőket...

*
Ezek után nézzünk körül ebben a 

szép Argentínánkban. A napokban azt 
fejtegette egy komoly olvasóm, hogy a 
túlzott optimizmus egyenlő a korlátoltság-
gal, vagy korai szenilitással. Lehetséges. 
Tehát nézzünk körül komoly, kritikus 
szemmel! Gondosan eltettem a La Nación 
utolsó heteinek vasárnapi számát, különös 
tekintettel a belpolitikai hírekre. Történt 
valami érdekes? 

- Természetesen történt, sőt javában tör-
ténik. A baj csak ott van, hogy az újságok 
fejlécén 2007. január-február szerepel, 
és a legfontosabb hír az, ami már 2006-
ban, ugyancsak ezekben a hónapokban, 
lázban tartotta a közvéleményt. A láz 
azóta is hol emelkedik, hol egy kicsit 
csökken. Lezárják az Uruguayba vezető 
utakat, hidakat, vízi járatokat. ¿Qué le va 
a hacer? (Mit lehet tenni?) Vállat vonnak 
az emberek - és keresnek más utakat, 
más irányt, szőnek más tervet. A helyzet 
megoldhatatlan. Sem az uruguayi, sem 
az argentin elnök nem hajlandó vállalni a 
kudarccal járó felelősséget, az imázs-vesz-
tést népszerűsége rovására. Tény, hogy a 
csendes, barátságos Entre Ríos látképe 
az Uruguay folyó partján erősen megvál-
tozott. Szembe kell nézni egy füstölgő, 
ronda gyárteleppel a túlsó parton. A finn 
Botnia papírpép üzem már működik 
(vajon kevesebb “kenőpénzzel” beérte-e 
az uruguayi kormány, mint - úgymond -
amennyiért az argentin kormány hajlandó 
lett volna partjain ilyen környezetvédelmi 
kihágásokat “elnézni”?!) A folyó közepén 
egy szomorú kis SzűzMária-szobor úszik 

Kopogtatok...
egy gumitutajon, vidám csónakázók és 
felháborodott tüntetők között. A gyárat 
lebontani nem fogják. ¿Qué se le va a 
hacer? Talán jövőre eldöntik.

- Ne dugjuk fejünket a homokba! 
Ez a “vállátvonogató” közömbös, önző 
beállítottság lassan a mi magyar menta-
litásunkat is megfertőzi. Ha látjuk, hogy 
mi úgysem tudunk valamin segíteni, vagy 
változtatni, akkor éljünk vidáman, és dug-
juk fejünket a homokba? Nem. 

- Hanem nézzünk körül! Soha ennyi 
nyaralót nem számoltak Mar del Platán, 
Pinamarban, Villa Gesellben, Miramaron, 
mint az idén. Tehát: “Minden OK”. A 
több ezer nyaraló között akadt azért egy 
érdeklődő tábor, akinek figyelmét nem 
kerülte el a kormány még több hatalomra 
irányuló ügyeskedése. Politikai tudomá-
nyok elismert írói, politikai rovatvezető 
újságírók tengerparti luxushotelek termei-
ben vészjósló szociálpolitikai előadásokat 
tartottak, hogy az eseménytelen nyári hó-
napokban a nyaralók szociális lelkiismere-
tét, politikai állásfoglalását felébresszék. 
Köztük volt Joaquín Morales Solá, a La 
Nación politikai tudósítója az El Bosque 
nevű pinamari hotelben, ahol előadást 
tartott a “Cara a cara con el periodis-
mo” előadássorozat keretén belül. Mar 
del Platán és Punta del Estén, ugyancsak 
e sorozat szervezői meghívására, egyéb 
árnyalatú vagy beállítottságú írók szere-
peltek, mint Magdalena Ruiz Guiñazú, 
Nelson Castro vagy Alfredo Leuco. Ezek 
az előadások és vitaestek nemcsak az 
emberek politikai közönyét igyekeznek 
felrázni, hanem arra is felhívják a figyel-
met, hogy a szabad sajtót állandóan poli-
tikai nyomás fenyegeti. Világszerte, főleg 
választások előtt a “média kríziséről” 
tárgyalnak. Jó lenne, ha mi, argentínai ma-
gyarok sem néznénk közönnyel Argentína 
jövőjének alakulását. 

- Ma már a kormány minden lépése 
az októberi választásokra irányul. El-
nökünk neje, Cristina Kirchner jó nagy 
lépést tett elnökké választása érdekében. 
Meg kell adni, hogy hihetetlen ügyes, 
feltűnő jelenség. Mondják, hogy “a nők” 
korszakában élünk. Valóban, az utóbbi 
években soha nem látott politikai sikereket 
értek el a nők. Lehet, hogy a mi “vasöklű 
hölgy” elnökjelöltünk nem ért egyet 
Észak-Amerika politikájával, de azok 
propaganda- és közvéleményt irányító 
fogásait ügyesen lemásolja. Fáradságot 
és költséget nem kímélve e sorok írá-
sakor éppen Párizsban szerepelt, hogy az 
argentin sajtó olvasóit elkápráztassa (ha a 
francia sajtó nem vett is róla tudomást... 
Szerk.) Időnként pár órát az ötcsillagos 
Hôtel Le Meurice-ben pihent (napi 600 
euróért, reggeli nélkül).

- Az ellenzéki pártok jelöltjei a nagy 
nyári vakációban valószínűleg nem voltak 
olyan éberek, mint a kormánypártiak. Egy 
kétségtelen kitűnő képességgel rendelkező 
Lavagna, Macri, Elisa Carrió, vagy López 
Murphy nem tudja a peronista párttal fel-
venni a versenyt, de együttesen komoly 
esélyük lehetne, azaz lehetett volna. “Már 
késő” – lehelte halálos ágyán a La Traviata 
Violettája...

A Bonczos-Sebess klán

Gyertyafújás

Punta del Este virágpompában

b.-j.: Monostoryné Ildikó és 
Oberritterné Judith

Schick Miklós feleségével és 
Marika fia Fazekas Geri

b.-j.: Rosivall Zoltán és Kovács P. József 

Március a föld déli vagy északi felén 
egyformán az ébredés hónapja. Északon 
téli álmából ébred a természet. A déli 
féltekén meg a nyári aléltságból ébredezik 
az ember. A nagyvilág 2007-ben arra ébredt, 
hogy sürgősen meg kell oldja a földünk 
felmelegedésével járó veszedelmet. Ezt a 
címet olvastuk minden világlap első oldalán 
(a téma még az AMH-ban is szerepelt! l. 
Stirling cikk 2006. jan.-febr. Szerk.). Ezt a 
föld minden részén komolyan kell venni, 
mert az univerzális cél a Fennmaradás!

Március, az ébredés hónapja
A mi kis argentin világunk mire 

ébred? A magyar közösségnek is csakis a 
fennmaradás lehet a célja. Itt a március. A 
huszároknál valamikor régen, ha ügetésből 
vágtába akartak ugratni, a vezérszó “rajta-
rajta!” volt. Ne essünk túlzásba, mi nem 
ébredtünk még annyira fel, hogy vágtázzunk. 
Mindenesetre a magam részéről ébren van 
már a szándék, hogy az Új Esztendőben 
továbbra is támogatom Intézményeinket, az 
AMH-t és a Szent István Otthont. Remélem 
ez olvasóim részéről is ugyanígy fennáll!

“Benépesítitek Dél-Amerikát...”

Nyaralók
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- 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 és rövidítés jogát fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,  kijavított, és 
e-mailen beküldött  írások a közlésnél 
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!”

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 Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 03543-1557-6631 
- gabor.banati@gmail.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 
p. 10. of. 45

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   4823-9347

V aleria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)

Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

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

2007. Áprilisi lapzárta:  
március 10

Anyag és hírek beküldésére 
4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com

APRÓHIRDETÉSEK
CLASIFICADOS

Tortas húngaras:
Recetas Sra. de Bakos

Tel. Pablo 4799-3482

G-FOTO fényképész, 4796-1392 
15-5726-1192 - (Kiszely Gergely) 
info@gfoto.org       www.gfoto.org

VÁRJUK
ADOMÁNYÁT !

Z.I.K. 
ÖSZTÖNDÍJ-
BIZOTTSÁG 

Zaha Alexandra        
4794-4986

DŐRY ELENA (Ilcsi)
Társas és egyéni utazások - repülő és hajójegyek

szálloda foglalás kül- és belföldön
esküvői ajándék listák

Hívjon: 4812-5564               Fax: 4812-3239
elenadory@hotmail.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 bejött adományok: 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 - Luraschiné Földényi Judith - B.Á. (Kanada)

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

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

2007-ben eddig bejött adomány: Zombory István - Dr. Orbán László - Móricz Istvánné

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

Esta edición fue impresa en  IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A. 4522-1855

Abierta todo el año. Atendida por 
su dueño húngaro László Jánszky

Cálida atención y trato familiar. Gran parque arbolado. Pileta de natación. 
Av. Dra Cecilia Grierson 383 - Los Cocos, Prov. Córdoba
Tel.: (03548) 492016 - info@hosterialaesperanza.com.ar

Conózcanos en: www.hosterialaesperanza.com.ar  

Hostería "La Esperanza" 

CARPINTERÍA
Ricardo E. Göttig Vágó
Naval - Bibliotecas - Restauración
Talla - Mueblería - Marquetería

Tel. 4746-2790  Cel.: 15-6502-2830
regmapex@yahoo.com.ar

       
“D E S C U B R I E N D O    I M P E R I O S”

Salida grupal: 16 de mayo 2007
San Petersburgo-Moscú-Praga-Viena-Budapest

Opcionales: Erevan. Atenas. Estambul
Av. Corrientes 922, 6º P, of: “34”  Líneas rot : 4393-0456  

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN
E.V.T. Leg N° 12.643 D.N.S.T. 2253/05

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

¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?  
Csilla Vágó Masoterapeuta 
15-5478-3441    4792-2452 

Szerény fizetésért vállalnék 
házőrzést 

Keltos István  -  4747-4937
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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!

Olvasunk… 
és  gondolkozunk:

(“házi-belső-olvasó írja”)

Havi “HUFImondat”: 
“A gyönyörű élet túl rövid ahhoz, hogy elpazaroljuk 

drága óráit a pillanatnyi ellenséges érzületek 
teljesen nélkülözhető hangulataira”. (ZK)

Gyakori kisebb félbeszakításokkal, há-
rom délutánt és egy egész éjszakát szántam 
rá. Végigolvastam (szóról-szóra, akkurátus 
sorrendben, majdnem egy huzamban) az 
összes eddig megjelent Argentínai Magyar 
Hírlapot, beleértve az összes HUFI-t is. 
Először mindig a magyar „korpuszt” s csak 
utána az ifjúsági rovatunkat. Új benyomá-
sokat kerestem, így hát hagytam magam 
meglepni, mintha vadonat új szövegeket 
olvastam volna. 

Esküszöm, páratlan volt! Hajlamom 
amúgy is a “többszöri olvasás”. Kedvenc 
köteteket néha kétszer, háromszor is elol-
vasok és minden alkalomkor újabb érzé-
sekkel találkozom, mintha a megírt sorok 
átíródnának az élet változó pillanataihoz! 
Hasonló módon, a Hírlap is így viselkedett 
velem: átköltődött, de még a HUFI is.

A “kísérlet” utáni felfedezéseim, észre-
vételeim felsorolása így sikerült:

- A Hírlap oldalai nem unatkoztattak 
egyszer sem.

- Sokszor nagyon elszomorodtam.
- A „korpuszt” követő HUFI-olvasás 

egy “fellélegzés”-sel járt, ami azt jelenti 
(legalább is számomra), hogy kedves, 
fiatalos, könnyen követhető, lazító. Akkor 
- mondtam magamban - a fiatalabbak meg-
érthetik, és könnyen olvashatják el.

- Az újság elkerülhetetlen témaköre 
(nem tudom jó-e ez) a magyarság fel nem 
oldódó dilemmája: a megmaradás, a mai, 
tengereket átívelő kommunikálás szét-
szakíthatatlan folyamatát kereső munka 
állandó és céltudatos kinyomtatása.

- Észrevehettem, teljes józansággal, a 
kolóniánk nemzedék-váltását, elbúcsúz-
hattam sok kedves “alapító” magyartól.

- Rádöbbentem az újságunk színvona-
lára, de a javítani valókra is.

- Elmerengve gondolkoztam el azon, 
hogy kétségtelenül értékes “megmutat-
nunk” magunkat a magyar világnak.

- Hiányoltam az olvasás alatt a Buenos 
Aires-i tehetséges magyarok írásait. Jó 
néhányat ismerek, akik szenzációsan 
írnak és e mellett intelligens – informált 
– művelt emberek is!

- Véglegesen meggyőződtem arról, 
hogy kell nekünk az újságunk! 

- Nyilvánosan kimondhatom: hálás va-
gyok, hogy kifejezhetem gondolataimat, 
de még inkább azért, hogy az argentin 
fiatalságnak saját helye lehet s van a 
Hírlapban!

A kiértékelést követően nagyobb, ön-
kritikával ellátott derűvel indulok neki 
a 2007-nek. Páratlan év. Szerencsés lesz 
- ezt mondják, akik értenek hozzá. A he-
tes már egymagában egy szép szám. Erős, 
egyszerű vonalú. Jókat hoz magával. 

Most március van, az ősz simogató, friss 
szellőjével partnerként táncolnak a barnu-
ló falevelek. Nagyot szippantunk belőle, 
erőt veszünk - és elindulunk. Iskolakezdet, 
egyetemkezdet. Magyarság-folytatás 
(mármint a nyilvánosság előtt). 

Kíváncsi izgalom önthet most el, sze-
retett olvasó, szóval hagylak, hogy olvass. 
A nyári “pihenés” alatt is sok jó történt!

Zólyomi Kati 

„...Nem tizenheten tutajoztunk, hanem tizennyolcan, 
mert végig velünk evezett az Isten!”

MAGYAR CSERKÉSZFÉRFIASSÁG - 94 évvel a vági 
tutajút után  (a jelképek változó aránya)

Emberi tulajdonság az 
elérhetetlen után való sóhaj-
tozás… Az utóbbi hetek 
alatt szerettem volna izmos 
férficserkész lenni, de csak 
azért, hogy jogosan tutajoz-
hassak én is a Bartók Béla 
csapattal. Olyan hangulat 
keletkezett, mind a túra ter-
vezése és előkészületei, mind 
az indulás előtti óráiban, 
hogy jóformán nem tudtam 
gondolataimat tőle egy per-
cig sem távol tartani. Így hát 
nem maradt más lehetőség 
hátra, mint kísérni az utolsó 
mozgásokat, az indulás nap-
ján pedig ott lenni mellettük 
és teleszívni magamat az izgalommal, az 
örömmel, a fáradtsággal, a búcsúszavak s 
jószerencse kívánatok energiájával. 

Magamban a busz lassú kigurulását a 
Retirói pályaudvarról hivatalos kezdésnek 
neveztem el. Az addigi ide-oda szaladgálás, 
a csomagok feladása, az utolsó pillanatra 
sűrített gondok megoldása, a csoportkép 
- ez mind csak előzetesnek számított. Azon-
ban azoknak, akik itt maradtunk, a kaland 
akkor kezdődött már, amikor az autóbusz 
elindult. 

A nagyvárosban füllesztő volt a meleg, s 
a tömegek az utcán úgy tolakodtak, mintha 
életük függött volna attól, hogy haladnak-e 
előre. Szétszéledtünk, s ki-ki a maga irá-
nyában hazament. 

Közben az utána kővetkező napok alatt 
két “tutaj-csoportra” oszlott fel a buenosi 
cserkészközösség: akik tutajoztak, és akik 
a tutajozókra gondoltunk állandóan. Ez a 
második kategória is átélte a magáét. Várta 
a híreket...

Az egész elképzelés nemcsak a cserké-
szies vagányság s a folyón való megélhetés 
kihívásait akarta farkasszem távolságba he-
lyezni, hanem a jótékonyság, a szolidaritás 
lángját akarta felébreszteni a résztvevőkben. 
A 17 fős csoport a 18.sz. Bartók Béla cscs. 
jelenlegi összes aktív vezetőjéből állt össze. 
Hónapok munkája tette lehetővé a túrát, 
amely így, saját építésű tutajon, már a har-
madik volt a csapat történetében. A három 
Paraná folyói tutajtúrán kívül volt ugyanis 
két kajaktúra (Colorado és Manso patagó-
niai folyókon), és egy hatalmas chilei (az 
Andesek átkelésével járó) biciklitúra is. 

A minden egészséges embert próbára tevő 
rendkívüli kalandok szilárd barátságokat, 
testi és szellemi érettséget s az elért célok ál-
tal felépült önérzetet emelik a legmagasabb 
csúcsra. Nyilvánvaló, hogy a cserkészélet 
teremti meg a légkört s hozza össze azokat 
az embereket, akik utána csodásan megál-
modják a terveket és végre is hajtják őket.

Képtelenség köztudatra hozni a történte-
ket egy-egyetlen, egyszerű írással. Így hát 
eldöntöttük, hogy rendbe tesszük, osztá-
lyozzuk az értékes s különállóan érdekes 
információt, és több adásban adjuk ki. 

*
Kezdetnek Demes Gemer Sanyi st. főkapi-

tány-főszervező”-
vel beszélgettünk 
órákig... Előre-
láthatóan a több 
érzésről s átéltről 
jóformán egyszer-
re mesélt történet 
következik itt, úgy, 
ahogy az élénk 
h a n g u l a t  m é g 
dobogott minden 
egyes szóban, 

arckifejezésben. Ezek szerint nem sorrend-
ben mentünk, hanem a legmegrázóbb, friss 
emlékeket jegyeztük le. 

„Semmi sem ment könnyen, simán, de 
pontosan ezért volt annyira jó!” - mondta 
bevezetésnek… s ettől a mondattól kezd-
ve, könnybelábadt szemmel, fel-felállva a 
székről, hadonászva, miközben a képeket is 
mutatta, így mesélte el a tutajút kalandjait:

“A két egész nap és egy fél éjszakai tutaj-
építés lényegében gondmentesen zajlott le. 

De szinte azonnal két óriási, nem be-
számított akadályba ütköztünk: az indulási 
engedélyhez hiányzott egy hivatalos papír 
(amelyet faxon utólag meg is kaptunk a kör-
zeti parancsnoktól), és... AZ EVEZŐKET, 
AZ ARRA MEGBÍZOTT S ELŐRE KI-
FIZETETT ILLETŐ NEM GYÁRTOTTA 
MEG! Egy kis rozoga csónakocskában át 
kellett menjek Paraguayba és ott helyben, a 
feledékeny emberkével együtt elkészítettük 
a tíz hosszú evezőt. 

„Még a kikötőben végrehajtottunk egy 
“látszat vészhelyzetet”, amely által elgyako-
rolhattuk az előre kiagyalt kód vezénysza-
vakat. Minden egyes tutajosnak ki volt adva 
a saját felelőssége, úgy a vész esetére, mint 
az akkortól elkezdődő mindennapi, normális 
haladásra. A hatalmas tutaj meg volt gyártva, 
rajta minden szükséges kellék, a nagy pony-
va, a sátrunk, a konyharész, a magas árboc a 
három zászlóval, mentőövek, viharlámpák. 

A cserkészcsapat pedig három őrsre beoszt-
va: baloldali evezők (öt), jobboldali evezők 
(öt) és napos őrs (öt), ezen kívül voltunk a 
szakács (Bonapartian Dini st.) és én magam 
a kapitány (Demes Sanyi st.)”.

Gemer vázlatosan elmesélte, 
hogy ez a három őrs felváltva 
végezte a munkaköröket, így hát 
mindenkinél volt, amikor evezett, 
amikor kiszolgálta az evezőket 
(szájba kapták a vizet, alkalmi-
lag az ennivalót is, és állandóan 
öntögették őket vödör vizekkel a 
meleg miatt), amikor a fedélzetet 
takarította vagy az evés utáni 
mosogatást vállalta...

“Állandóan iszonyatos volt a 
meleg, végig izzadtak voltunk, 
de haladni kellett, megállás 
nélkül, hogy a megszabott idő 
alatt beérkezhessünk minden es-
tére az előre kitűzött folyamőrség 
(prefectura) kikötőkhöz. A tutajon történt 
minden, zászlófelvonástól a tábortűzig 
(viharlámpa). Az alvás, a mindennapi cser-
készprogram, a főzés... Napi úgy 70 kilo-
métert kellett evezzünk, hogy a mindössze 
400 kilométeres Paranái utat megtehessük: 
Puerto Libertadtól (Misiones) –Ituzaingóig 
(Corrientes)”. (l. térkép.)

A tutajtúrának ugyanis három csúcspont 
elérése volt a célja: egyrészt persze a ka-
land maga, de a szolidaritás is (a misionesi 
Wanda kis külvárosi falucskájának az előre 
gyűjtött tárgyakkal való ellátása) és a cser-
készbarátság mélyítése, illetve a fiatalabbak 
továbbképzése, főleg elsősegély és térképé-
szet terén.

“A keretmese élvezetes volt mindany-
nyiunk számára” - folytatja Gemer, “mivel 
kalózokat és újonc matrózokat játszottunk 
meg! Jópofa módon nem egyszer léptek 
be a játékba a folyamőrök is! Egy kincset 
kellett megtaláljunk a túra végére, és a 

játékhoz szükséges jelmeztárgyakat maga 
a tutajozás alatt készítettük mi magunk, 
kézügyességképpen. Voltak fehér csontvá-
zas kések, fekete, nagykarimájú kalapjaink, 
“krokodilszem” nyakláncaink és kardjaink. 
Ugyancsak horgászbotokat, csont késnye-
leket, kalózkendőket és kampókezeket, 
szemtapaszt és házi ágyúkat is gyártottunk 
(pvc-csődarabból, aeroszollal, s egy burgo-
nya volt a lőszer). 

“Minden este a tábortűz után Bonapartian 
Edi st. megkérte a fiúkat, hogy adjanak be 
neki egy leírt gondolatot az “élménydoboz”-
ba!... A papirkák mind el lettek rakva és 
utolsó nap ezek voltak a kincsesládikóban, 
amikor a csoport megtalálta (ezt is egy 
folyamőr dugta el számunkra). Megható 
pillanat volt a kis cetlik elolvasása a záró 
szertartás alatt: a minden résztvevő lelke 
mélyéből jövő gondolatok kincsnek számít-
ható üzeneteket jelképeztek!

Folyt. a II. oldalon

Épül a tutaj...

A baloldali evezők
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jelenését, elolvashatják az 
alábbi sms-ek tartalmát, 
amelyeket a tutajozókat 
kővető cserkészközösség 
kapott a fiúk távolléte 
alatt. Ezek nem kevésbé 
érdekesek, hisz felhívják 
figyelmünket arra a tényre, 
hogy nem a kalandvágy 
és a cserkészvagányság 
változtak meg, hanem a 
technika kézzelfoghatóvá 
tette az eseményeket. Va-

lahogy mindnyájan része lehettünk ennek 
is - de itthonról! (ZK)
Jan 17: „Megérkeztünk teljes egészségben! 
Marci és Lancsi Puerto Libertadon, a többiek 
Iguazúban”.
Jan 19: „Majdnem kész a tutaj. Esőben dolgoz-
tunk, végül vihar támadt. Fáradtan és vizesen, 
de jókedvvel. Finom pörkölt készül.”
Jan 20: „Megjöttek az evezők. Motort is kellett 
felszerelni, hogy kiengedjenek. Jobb az idő. 
Mindenki jól van. Tamás visszaeséssel, de 
javul.”
Jan 21: „Gyönyörű idő van Puerto Libertadon. 
Halásztunk. Kalóz kalapokat készítettünk. Hol-
nap indulnánk. Mindenki motiválva.”
Jan 22: „Várjuk az inspekciót. Körülevez-
gettünk. Jól sikerült. Megérkezett Miki is. 
Asadot ettünk.”
Jan 23: „Minden rendben, indulhatunk! Először 
Wandába és Madoba. Teljes a jókedv! Megebé-
delünk és indulunk! Uuuuuáááá!”
Jan 24: „Megérkeztünk Wandába. Megható! 
Átadtuk a gyűjtött csomagokat és beszélgettünk 
velük. Megdöbbentő volt! Majd Wanda bányáit 
nézzük meg. Holnap korán megyünk tovább.”
Jan 25: „Nagy izgalommal érkeztünk be El Do-
radoba! Túlmentünk és visszatolattak minket! 
Már kikötöttünk és jól vagyunk!”
Jan 26-reggel: „Esik az eső. Tegnap El Dorado-i 
cserkészek látogattak meg minket. Vacsoráztunk 
és beszélgettünk velük.”
Jan 26-este: „Puerto Paraná. Az idő javult és 
szépen haladhattunk tovább. Kiállhatatlan a 
meleg! Minden fiú üdvözli szüleit!”
Jan 28 reggel 10.22: „Haladunk. Puerto Pola-
naban leálltunk. Ma még Candelariáig el kell 
jutnunk. Truco, egészség és jó hangulat!” 
Jan 28-éjjel 22.00: „Puerto Candelariában 
kikötöttünk, kilencven kilométer evezés után. 
Fáradtan de boldogan! Az időjárástól függ, ha 
eljuthatunk holnap Yacyretáig.”
Jan 31-éjjel 22.30: „Ebben a pillanatban kelünk 
át Yacyretán! Megdöbbentő! Hihetetlen!”
Feb 1-hajnali 1.30: „Ituzaingóban vége lett 
az útnak! Vacsorázunk, holnap pakolunk és 

vissza! Köszönjük 
a támaszt és az 
érdeklődést!” 

Ehhez Lomni-
czy Mátyás kör-
zeti parancsnok a 
következőt fűzte: 
„Élmény! Saj-
nos ma fejezik 
már be útjukat, 
és holnap reg-
gelre tervezik 
a hazaérkezést 
Buenos Airesbe 
(még nem tud-
ni hánykor). Az 
a hír érkezett, 

hogy az összes (!) fiú egész rövidre vágta 
le a haját...!”

A tutajozó csapat névsora:
Beis András őv. - Bonapartian Dini st. - Bona-
partian Edi st. - Collia Niki st. - Demes Sanyi st. 
- Indaco Pablo őv. - Kerekes Marci cst. - Kerekes 
Miki st. - Lajtaváry András őv. - Lajtaváry Ri-
chárd őv. - Lányi András st. - Lovrics Csicsó st. 
- Lovrics Reni őv. - Papp Gábor őv. - Tóth Kristóf 
(Kiko) őv. - Zaha Miku őv. - Zaha Tamás st.

SEM KISEBB EMBEREK… 
SEM KISEBB ÉLMÉNYEK…!

Fogadalomtétel egy 11 éves magyar származású 
srác életében

MAGYAR CSERKÉSZFÉRFIASSÁG.... folyt. az I. oldalról

„A KINCS az maga az élmény, amit 
hazaviszünk magunkkal, mondtuk akkor, 
a tíz nap együttélés után. A fiúk egyenkint 
szedegették ki és olvasták el a papirkákat... 
Nagyon megrázó percek voltak: egyedül 
voltunk mi tizenheten, egy kis szobában, 
amit a folyamőrségen kaptunk e szertar-
táshoz. A kincsesdobozban ugyancsak ott 
voltak az új “kalózláncok”, mindenegyes 
résztvevő nevével... Mikor már fellazult 
az érzékeny hangulat, bepizzáztunk bol-
dogan!”.

Gemer megelégedetten többször is meg-
említette, hogy az egymás közti hangulat 
mindig jó volt. Hogy minden egyes cserkész 
“emberebb ember” lett, s fejlettebb testi s 
lelki erővel fejezte be a túrát. A csoport-
munka győzött, de azért egyéni sikernek 
is számít.

„Még a túra kezdetén, de utána sokszor 
máskor is, mindenki, akivel találkoztunk, 
miután végignézett rajtunk, így szólalt meg: 
CUIDADO CON EL GUAYRUZÚ! 

„A kétszeri hajszálnyi egyforma figyel-
meztetés után már kezdtem izgulni… vajon 
mi ez a guayruzú? Állat? Madárfajta? 
Kígyó vagy krokodil? Nagytalp? Sámán, 
szellem? (tudott dolog, hogy a víz mellett 
élő egyszerű emberek hitvilága, hiedelmei 
és babonasága a legelképesztőbb rémek 
tetteit fogalmazza meg)... Végül is persze, 
hogy megtudtuk: egy hatalmas örvény ne-
vére utaltak. Olyan nagy és veszélyes, hogy 
ha belekerülsz a sodró forgásába, nemhogy 
kijuthatsz belőle, hanem halálod előtt nem 
látod a partot sem, olyan mély a közepe! 
Ezt magyarázták a helybeliek...”

Majd még az ilyen furcsa tapasztalatokra 
(több volt) részletesen kitérünk kővetkező 
számunkban, de egyelőre hadd jegyezzük 
meg, hogy ahogy Gemer maga mondta:

„Nem tizenheten tutajoztunk, ha-
nem tizennyol-
can, mert végig 
velünk evezett 
az Isten! Mindig 
azt éreztük, hogy 
őrködik felettünk 
- néha egy meg-
nyugtató sirály re-
pülésében, néha 
a vad s viharos 
szelek csodás el-
múlásában, vagy a 
keze által leállított 
motorban.” 

*
Gemer elmesél-

te, hogy estére egy 
kerek holdsugárözön alatt érkeztek be az 
óriási YACIRETÁ gáthoz, és - mivel kés-
tek és erős szél fújt - motorral kísérelték 
meg az átkelést (ez ugyan nem volt tervbe 
véve, de muszáj volt motort bérelniük, 
hogy megkapják az indulásra az engedélyt, 
tekintve az akkor nemrég történt két fiatal 
eltűnése, megfulladása előzményére). Vi-
szont a teljes sötétségben a motor 
berekedt. Csodás csend támadt, és 
ez a csend tette felejthetetlenné a 
pillanatot! Evezve, némán, a kis 
viharlámpák zsenge fénye alatt s 
csupán a vizet simogató evezők 
halk csobbanása kíséretével, a 
tutaj lassan átsuhant az impozáns, 
kivilágított gát testén. Fentről, az 
erkélyekről, a folyamőrök fotóz-
ták őket kamerával, mobillal, s 
brávózás közepette fogadták a 
magyar cserkészhősöket! Mo-
torbúgással még hangulat sem 
lett volna! Úgyszólván elrontott 
volna mindent!

Míg az olvasóink türelmesen 
kivárják a kővetkező Hírlap meg-

Átkelés a Yaciretá gáton

2006. december 31 óta büszkén feszí-
tenek a 18.sz. Bartók Béla cscs. sorai 
legifjabb zöldnyakkendős nagycserkészei. 
Nem épp erről beszél a kolóniánk, nem ezt 
emlegetik a serdülő fiatalok, nem ezért ke-
resik a magyar cserkészeket a helybeli új-
ságok riporterei. A HUFI ellenben meri azt 
kijelenteni, hogy a megmaradás titkait néha 
kétségbeesetten böngésző közösségünk 
életében ma ez kéne legyen a legöröm-
teljesebb, fontosabb hír! Azért emeljük ki 
cserkészkrónikánkban az oroszlánerejű 
apró hangyácskákról szóló sorokat. 

A 11. év nehéz kor, olyan döntetlenül 
inog a gyermek- és a serdülőkor közt. Ha 
kislányról írnék, teljes mértékben már 
“kisasszonyokról” kéne meséljek. De 
a fiúk annyira mások. Ebben a korban 
éktelenül kedvesek, vidámak, olyan élet 
s tűnődésképesség lázong bennük, hogy 
mellettük élni kimerítő kaland. Ebben a 
korban halálig szerelmesek édesanyjukba, 
rajongnak az izgalmas, mindig változó 
tapasztalatok után s egyúttal kimondha-
tatlanul tudnak “unatkozni”...

És ekkor lép be életükbe a „nagycserké-
szet” fogalma. Éppen amikor a legszívó-
sabbak s tanulékonyak. Számukra a zöld 
nyakkendő minden téren lépcsőfokot, 
főnyereményt jelképez. Azt is, hogy „na-
gyoknak” számítják már őket.

A mi közösségünk esetében többoldalú 
esemény: személyes, baráti és alapkővető 
mozzanat. Hat ifjabb Bartók-fiúcska 
tett cserkészfogadalmat 2006. december 
végén, Karácsony és újév közt, a Tigre-i 
Delta dzsungelszerű szigetei mélységében, 
ahol (azt mesélik) annyi szúnyog szálldogál, 
hogy nemigen lehet nyitott szájjal közleked-
ni. De ez a bátor volt kiscserkészt nemhogy 
izgatta, hanem méginkább egyenesre tartott 
vállacskájával s kifeszített mellkasával 
vette át, most már három újjal tisztelegve, 
a csodás zöld háromszöget, még nem tud-
ván, hogy ez, a logikus büszkeséget keltő s 
megható pillanaton kívül, mást is jelent a 
földgömb szétszórt magyarság eszméjének: 
életképességet s folytatódó felelősséget!

Most a hat gyermek nevét olvassa el 
figyelemmel minden magyar olvasó:

Arcagni Sándor       Gröber Berni 

 Hajdú Mátyás         Hajdú Tamás

Mattiauda Szanti     Szilvássy Ignác
Az egész cserkészközösség nevében gra-

tulálunk nekik! Jó munkát! (ZK)Buszostúl kompon át a szigetre

 - Gyalogló magyar cserkészlányok Argentína észak-
nyugati magaslatain -

“Hogy lehet visszakerülni 
a barátság mélységébe”

Úgy látszik, 2007 
ilyennek ígérkezik: 
izgalmasnak, meg-
rázónak és rendkí-
vülinek. Nem lehet 
másképp, ha csu-
pán a cserkészek 
legfrissebb teljesít-
ményeire utalunk... 
Mert a kimondottan 
férfias tutajtúra nem 
az egyetlen példa.

A nőiesség fi-
nomság, zsengeség és romantika. A 39. sz. 
Magyarok Nagyasszonya lcscs. vezetői gár-
dája is útra kelt a nyáron, de a folyó nedve 
és hullámai helyett a sziklák magasságát 
keresték és a meredek szakadékok szélén 
növő bogáncsokat tűzték a nyakkendőjük 
gyűrűjére! A hegyitúra - mert így nevezték 
el - Tucumán, Salta és Jujuy tartományok 
átgyaloglását érintette. Amikor e sorok 
íródnak, a lányok még úton vannak idefelé, 
a háromhetes gyaloglás-hegymászás után, 
amely alatt bizonyára végleg szívközelség-
be kerültek, nemcsak a csodás tájhoz, ha-
nem egymáshoz és a cserkészetet szorosan 
összefűző felebaráti szeretet eszméjéhez! 
Még nem beszélgethettünk velük, de a 
küldött sms-üzenetekből közlünk az aláb-
biakban, és azért “mutatunk” is be nektek 
a gyönyörű képekből. Majd az áprilisi szá-
munktól kezdve elmeséljük az átélteket!

Január 26: „Szervusztok! Tegnap a Quil-
mes indián romokat tekintettük meg: törté-
nelmi csúcspont! Ma ragyogó napsütésre 
ébredtünk és mentünk tovább. Vízeséseket 
is láttunk. Puszi!” 

Január 28: „Teg-
nap átjártuk Cachit és 
Cuesta del Obispót, 
3000 méter magas-
ságban! Még a felhők 
is alattunk lapultak! 
Isteni volt! Ma láto-
gatjuk meg Saltát (La 
Linda – „a szépet”). 
Puszi!”

A körzeti pk. ezt 
üzente a szülőknek: 
„A 39-es  lányok 

szebbnél-szebb helyeken barangolnak 
továbbra is Argentína legészakibb hegyvi-
dékein. Tegnapelőtt a világhírű Tren de las 
Nubes sínjei mellett gyalogoltak a több mint 
4000 méter magasságban fekvő hidakon!”

Lányok: Január 30: „Tegnap a Tren 
de las Nubes irányát követtük! Erős apu-
namiento-nk (a magaslat okozta hegyi-
betegség. Szerk.) is volt, de annak dacára 
néhányan felmásztunk a hídra! Felejthetet-
len! Mindnyájan jól vagyunk, és nagyon 
örülünk annak, hogy napról-napra közelebb 
kerülünk egymáshoz!” (összeállította ZK)

Folytatása következik!
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Megtörtént a legújabb segédtisztképzés Marcos Pazon

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T

lelki sarkocska
Lord Robert Baden-Powell (1857-1941)

Gödöllői Jamboree, 1933
„…a főcél barátságot kötni! Most a cserkészeknek a 

világ békeszerzőivé kell válniuk. Őszintén remélem, hogy 
mindegyikőtöknél van egy füzet, amibe beleírjátok a 
naponta szerzett új barátok nevét és címét, hogy később 
fenntarthassátok a barátságot levél, vagy ha lehet, látogatás 
útján. Békét akarok látni minden ország lakói között. 
Ti vagytok országaitok jövő férfiai - legyetek tehát ba-
rátok! Lássatok annyit ebből a csodálatos országból, 
amennyit csak lehet. De mindenek előtt:  

SZEREZZETEK BARÁTOKAT!”
„Aztán csoda történt: Amikor BP befejezte szavait, a napsugarak egy pillanatra áttörték 

a sötét felhőket és beragyogták az éljenző cserkészek sokezres tömegét. Ekkor, a magyar 
zenekarok indulóira, megindult a nemzetek menete...”  

(Bodnár Gábor: A magyarországi cserkészet története, Bp. 1989. 64-65.o.)

Január 12-én a 13 segédtiszt avatására kb. 30 vezető kirándult a csodás táborhelyre, 
ahol fogadalmukat fölújították 

Egy szépséges erdő legmélyében, nem 
is olyan távol Buenos Airestől tíz napig 
magyar hangoktól remegtek ágai min-
den egekbe merészkedő fának; magyar 
cserkészparadicsommá változott a me-
sebeli terület. A különleges képzőtábor 

vezetői bölcs irányításával a résztvevők 
életvidámra táncoltatták a tisztást is, míg 
megtalálták lelkük belsejében a régóta 
alakuló tisztség kulcsait. Hadd osszunk 
meg veletek a sok szép felvételből néhá-
nyat (ZK):

Egy család - 3 generáció a VK táborban: Benedek 
László tpk., jobbra édesanyja Benedekné Micsinay 

Marika (vendég), balra Lajtaváry Zsuzsi (jelölt) és húga Lajtaváryné Benedek Zsuzsi (kiképző)

Benedek László tpk. utasításai

Cserkész segédtiszti avatás - II. kerület - Argentína – Brazília
„13 ezüst pityke fityeg a mentémen” dallamára:

„13 cserkész fogadalmat tett a héten...
Segédtiszti képesítést kapott igen szépen...

Aranyszínű hársfalevél büszkén fel van varrva!
Nincsen náluk különb cserkész Arg’ban meg Brazilba’...”

2006. január 12-én tizenhárom cserkész 
segédtiszti fogadalmat tett Marcos Pazon 
egy gyönyörű, dús erdő mélyén. Nyolc 
lelkes kiképző és több mint 30 vendég 
tanúja volt ennek a nagyon ritka, de a cser-
készélet annál fontosabb eseményének. 
Hét lány és hat fiú, ill. tizenegy argentin 
és két brazil. Argentínából: Bonapartian 
Dani, Bonapartian Edi, Jeffrey Sofi, Laj-
taváry Zsuzsi, Lovrics Jancsi, Mihályfy 
Juli, Papp Titi, Pérez Nati, Zaha Eszti, 
Zaha Tamás, Zombory Andi. Brazíliából: 
Dénes Guszti és Kiss Tamás.

Kiképzők: Benedek László (táborpa-
rancsnok), Demes Sanyi, Kerekes Marci, 
Lajtaváry Zsuzsi, Lovrics Konszti, Sze-
ley Cynthi, Szilvássy Lőrinc és Ughy 
Viktor.

Tudvalevő, hogy mindaz, ami egy se-
gédtisztképző tábor alatt, és különöskép-
pen az avatás alatt történik, az szigorúan 
titok, azért, hogy az elkövetkező jelöltek-
nek meglepetés legyen mindaz, ami majd 
őket ott éri.

Ezt a nem leírt „szabályt” most kissé 
meg fogom szegni... Mielőtt valaki meg-
botránkozna, csak néhány kijelentést, 
érdekes megjegyzést fogok visszaismé-
telni, amelyek ezen a gyönyörű éjszakán 
elhangzottak:

„Ha jövő héten kezdődne újra a tábor, 
újra elmennék...”

„A szúnyogok megzabáltak, de a nagy 
élmény annál fontosabb volt.”

„Haragudtam az aktív vezetőkre vala-
miért, de sikerült mindent kibeszélni.”

„A lányok hihetetlen lelkesek és pozití-
vak voltak.”

„Érdemes volt ennyi évet várni, hogy itt 
Argentínában végezzem el a ST tábort.”

„Kidolgoztunk a jelöltekkel egy tervet, 
hogyan segíteni a kisebb cserkészeknek a 
magyar nyelv elsajátításában.”

„Lőrincbe mindenki szerelmes lett.”
„Hihetetlen milyen jól el lehetett be-

szélni a jelöltekkel komolyabb témákról, 
mint szülőkkel való kapcsolat, vallás, stb. 
A híres „csendes perceket” alig várták. 
Érdemes ezzel valahogyan foglalkozni az 
év folyamán.”

„A jellemnevelés egy téma, amivel mu-
száj komolyabban foglalkozni.”

„Ez a ST tábor mélyebb emlékeket ha-
gyott bennem, mint az előzök.”

„A cserkészszellem, a „misztika” itt 
Argentínában továbbra is megvan.”

Az éjszaka csúcspontja akkor volt, 
amikor a 13 jelölt, a 8 kiképző és a 30 
már kiképzett segédtiszt vendég egyszer-
re, büszkén, céltudatosan és magabiztosan 
kimondta a következőt: 

„Cserkésztiszti szavamra fogadom, 
hogy híven teljesítem kötelességeimet, 
amelyekkel Istennek, Hazámnak, Em-
bertársaimnak és Magyarságomnak 
tartozom...”

Ja, bocsánat, talán ezt is el kellett volna 
titkolni? Kár lett volna...

Jó Munkát!             Lomniczy Mátyás
KMCSSZ Argentínai

 körzeti parancsnok

NYÍLT LEVÉL
Kedves Cserkészvezetők!

Lassan a gyerekek visszatérnek külön-
böző túráról, tutajútról, előtte meg 
segédtisztiről, cserkésztáborból - tele 
élményekkel, felejthetetlen emlékekkel, 
tele sokféle érzéssel: baráti melegség, 
csoportszellem, segítőkészség, jókedv, 
magyarságszeretet. Az “emberebb ember, 
magyarabb magyar”-jelszó valósággá 
válik, ők is érzik és értik, hogy ez mit 
jelent, büszkék erre, és tudatos bennünk 
ennek fontossága. 

Ez a sok élmény lehetetlen lenne veze-
tőink nélkül, akik a tanulás és a munka 
mellett még időt szánnak arra, hogy 
felelősséggel foglalkozzanak gyerme-
keinkkel. Önzetlenül vállalják azt, hogy 
a cserkész-szellem és a magyarság láng-
ja tovább égjen. Néha természetesnek 
vesszük, hogy minden szombaton ott 
vannak, végzik dolgukat szorgalmasan 
és helyt állnak. Pedig mindez nem “ter-
mészetes”. 

Kedves vezetők! Szívből köszönjük, 
hogy ott vagytok, hogy gyermekeinkkel 
foglalkoztok, hogy ennyi értéket kapnak 
tőletek, hogy még akkor is, ha sokszor 
az ár ellen kell úszni, nem csüggedtek, 
hanem fáradhatatlanul álltok:

“Testvér, mondja az acélpillanat,
Tudom: gyengének lenni nem szabad.

Tudom, a mi törvényünk állani:
Mi vagyunk a Vezeték várai.

Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek -
De rajtunk megyen át az Üzenet.

Az ismeretlen Igét hordja vállunk.
Bennünket ideállítottak. Állunk.”

                        (Sík Sándor: Acélember)

És munkátok nincsen hiába! Csak hal-
lani kell, hogyan mesélnek a gyerekek, 
mennyire mélyen hat rájuk mindaz, amit 
nyújtotok nekik. Újra millió köszönet!

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi 

“Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl:
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

(Arany János búcsúverse Széchenyihez)
Március 16-án lenne édesapám 71. szüle-

tésnapja… Másnap meg már 9 éve, hogy 
visszatért Teremtőjéhez. Milyen sok idő… 
Mégis nap, mint nap velünk van, szavai, 
tanításai vezetnek minket. Ő példával bizo-
nyította azt, amit tanított. Egész élete példa volt. 
Ő mondta nekem mindig: “Ha mosolyogsz, a 
nehézség könnyebb, a baj elviselhetőbb. Ha 
mosoly nincs, még a könnyű percek is nehezek. 
A mosolyt pedig csak a szeretet varázsolja az 
arcodra.” Ezek az egyszerű szavak kísérnek 
engem, és ha búsulnék, ő jut eszembe szavai-
val, és a mosoly győz… Mennyire megtalálta 
a megnyugtató szavakat, és igaz hite mennyire 
nagy hatással volt környezetére!

Életét a magyarságszolgálatra és a cserké-
szetre áldozta: A Kinizsi Pál cscs. parancsnoka 
volt sok-sok évig, a segédtiszti táborokat ve-
zette Dél-Amerikában évtizedeken át, tanított 
a Zrínyi Ifjúsági Körben. Ki ne emlékezne a 
magyaróráira? Hogyan ejtsük ki rendesen a 
szavakat, hogyan hangsúlyozzunk? És a furu-
lyaórák? Hány cserkészbál szervezésében vett 
részt! “Hölgyeim és Uraim: áll a bál!” Élete 
milyen sokat hagyott nekünk… 

62. születésnapja alkalmából kapott egy 
albumot, tele fényképekkel és levelekkel. 
Ebből szeretnék néhány gondolatot idézni 
emlékére:
“Cala: Te vagy az a lelkes, valódi cser-

készvezető, akit igaz hite vezet, és aki azt 
mindenkor át tudja adni vezetetteinek.” (Né-
methyné Kesserű Judit)
“Elvhűséged nem egyszer ámulatba ejtett. Az 

egyenes útról sohasem tértél le, ha göröngyös 
volt is, végigmentél rajta.” (Lomniczy József)
“Azok közé tartozol, akik mindig nyakig 

elkötelezik magukat. Tőled tanultam a jelszót: 
kötelességet keresek.” (Fóthyné Balogh-Ko-
vács Judit)
“Köszönöm Neked, Cala, hogy nem hangos 

szóval tanítottál, hanem a lélekben meg-
győződött ember csendes, biztos magatartá-
sával.” (Gorondiné Meleg Judit)
“Boldog lehet az a külföldi magyar cserkész, 

akit Te képeztél ki segédtisztnek. Talán nem 
is tudja, hogy milyen nagy kincset kapott, egy 
életre” (Pillerné Tirczka Éva)

“Így emlékszem mindig rád: 
mosolyogsz, énekelsz, hálát 
adsz Istenünknek és elfogadod 
az élet viharait.” (Fekete Ili)
“Mi a cserkészet? Egy élet-

mód! Gyerekek, felnőttek, 
vezetők együttműködése.Tá-
bori élmények szívünkben, és 
egész életünkre egy fényemlék. 
Ezért köszönöm Calabának is, 
hogy lehetővé tette, hogy élet-
módunk cserkész-szellemmel 
növekedjen.” (Szentpétery Zizi)
“A magyar cserkészetnek van 

egy példaképe Argentínában, aki nekünk min-
dig magas erkölcsi színvonalat mutatott, s aki 
mindig ott volt, ha szükség volt rá, s ez a valaki 
te vagy, Cala bá. A te meggyőződésed, hited, 
igazságérzeted a mai napig is mintaképül szol-
gál nekem és mindnyájunknak, s ezért az életre 
szóló ajándékért mély hálával és köszönettel 
adózok neked.” (Németh Gyuszi)
“Hálás leszek egész életemen át azért a hatal-

mas áldozatért, amiben annyian részesültünk. 
Szeretném szívből üzenni Janinak meg Calá-
nak, hogy a rengeteg magocskából, amit annyi 
fiatalban vetettetek el, dús erdő keletkezett, 
és mindannyian adjuk tovább a szeretetet, a 
cserkészetet és a magyartudást. A nagy munka 
egy jó munka volt, és ezért Isten áldását kérem 
rátok.” (Hefty Klári)
 “Gyerekkoromban, emlékszem, ahogy 

zászlófelvonásnál láttalak, mindig kimagas-
lottál összes vezetőim közül. Talán, mert 
mindenkibe meg tudtad látni a jót, talán, mert 
mindenkiből elő tudtad hívni az érdemeit, a jó 
oldalukat. Mikor a csillagos estéken, a ropogó 
tűz mellett ültünk, mindenki átszellemülten 
figyelt a te szavadra.” (Papp Jenő)
“Cserkészéletemből számtalan szebbnél-

szebb emlék kísér, és Cala az egyik. Kedves, 
nyugodt, úri modora, állandó mosolya, a min-
dig pozitív hozzáállása a dolgokhoz. Őszinte 
szeretettel fogok mindig visszaemlékezni rá. 
Sokszor kaptam tőle értékes példát, és ami 
nekem a legfontosabb: halk kedvességet.” 
(Zólyomi Kati)

“Calabáról sok emlékem van a segédtiszti 
táborból, de egyet biztos nem fogok elfelej-
teni soha. A cserkészet egyik alapelve, hogy 
a vezetés elsősorban példa, és ezt Cala bának 
sikerült úgy átadni nekem, hogy még most is 
csodálkozom, ha visszagondolok rá.” (Go-
rondi Palkó)

Kedves Papi / Cala bá! Köszönjük, hogy 
ennyit adtál nekünk! Mindig köztünk leszel!

Benedek Zsuzsi

id. BENEDEK LÁSZLÓ EMLÉKÉRE  (1936 – 1998)
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Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (5411) 4746-1779

E-mai l :  turul@arnet.com.ar

VIAMONTE 777  -   PATIO BULLRICH
UNICENTER   -   BUENOS AIRES DESIGN

- PLANTA INDUSTRIAL LA RIOJA - 
OUTLET: VIAMONTE 700

KALPASERVICE: 4394-6400
TELÉFONOS: 4394-1285 / 4393-6023

SZEMELVÉNYEK  A  HKK
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 

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

SZEMELVÉNYEK
Üzeni a HKK: Ha ez helytálló, akkor jól néz ki a kolónia: 
“Aki meg akarja ismerni a népek lelkületét, tanulmányozza 

a kölcsönkönyvtárakat.” (Hauff)
3439  Illyés Gyula: Petőfi
4951  A szabadságharc hadserege 1848-49 katonai szervezete egyen-
          ruhái és fegyverzete
4634  Kovács Endre: Bem, a magyar szabadságharcban
2422  Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék
4723  Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája
5045  Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt 1950-1951-1952
2149/50  Germanus Gyula: Allah Akbar! I.-II.
1299  Gyallay Domonkos: Erdélyi legendák
3670  Csathó Kálmán: Te csak pipálj, Ladányi – Földiekkel játszó 
          égi tünemény … és más
5043  Ignácz Rózsa - Vámos Magda: Tűzistennő Hawaiiban, egykor 
          és most
    58  Goodwin, John: A nagyhercegnő
1669  Gáspárné, Dávid Margit: Topázgyűrű
  615  Bús Fekete László: Szerelemből elégtelen
2567  Carelli, Gábor: Utam a Metropolitanbe
3598  Carr, John Dickson: A gyilkos óra
2791  Orwell, George: Állati gazdaság (Animal Farm)
  820  Huxley, Aldous: Nyár a kastélyban

En castellano:
S-64  Szabó, Magda: Calle Katalin
S-29  Szabó, Ladislao: El húngaro Ladislao Orosz en tierras argentinas
        1729-1767
S-16  Transilvania - Problema candente de Europa

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 szom-
batig 18-tól 21.30-ig.  Vasárnap 12.30-tól 16 
óráig. Étterem: Hétköznap (hétfő kivéte-
lével) 18-tól éjfélig.  Szombat-vasárnap 
ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar

4799-8437 / 4711-0144 

ZIKHÍR - ZIKÚJDONSÁG

       - avagy: Ahogy a KAPOCSBÓL kapocs lett - 
Benkő Teri st. és Espinosa José Vicente 

esküvője Boulogne városában
VÉGRE,  

LAKODALOM!Speciális KI KICSODA     

“Azt is tudom, 
nem én 

kezdtem,
tudom, nem is 
én végeztem,

most is halnak 
és születnek,

nem lesz vége a 
nemzetnek!”

        (Csíkrákos)

Nyár volt, 2005. január, amikor mindennapi életünk 
megrezzent, mint a bokor, amelyre madárka száll, s 
a lélek is most azt teszi, ha eszünkbe jutnak a hirtelen 
utazásunk eseményei. Az olvasó bizonyára emlékszik a 
HUFI első kiadásaiban megjelent KAPOCS-programról 
szóló beszámolókra. Most volt februárban két éve, hogy 
jó néhányan átutaztunk Magyarországra. Tapasztalatunk 
hatását még ma is érezzük, ugyanis teljesen eleven 
bennünk az átélt pillanatok utáni nosztalgia is. Mintha 
csak nemrég jöttünk volna vissza. Egyesek az ott töltött 
hetek alatt sorsokat rajzoltak meg. Egy ilyen sorsrajzoló 
csángó-táncház éjszakáján, ketten egymásra találtak. Ott 
történt jelenlétünkben, a leírhatatlan tömeg agyonlapító, 
izzadt, táncoló, szoros ölelése közepén. Annak idején 
próbálgattuk több ízben is a KAPOCS szó valódi értelmét 
szavakkal elmagyarázni, és a szerelem ezen a téren igen 
könnyen megoldást talált a kérdésre. Épp erről van szó: a 
“kapocsból”, a KAPOCS-programból életre szóló kapocs: 
esküvő lett...

Csángóbál 2005. február 5: 
Akkor, azon a táncházon 

kezdődött el a regénynek is be-
illő szerelem története. Hiába 
voltunk ott mindnyájan az ezrek 
sodrása áramában, Teri és José 
Vicente mégis felfedezhették 
egymást. Ez a dátum, ez a tél 
hava, ez a bál, ez az áldott 
ötlet, amely a Kapocs-program 
által átvitt minket az Óhazába, 

ez tette lehetővé a boldog pár egyesülését. Mindenkortól 
tudtuk mi is, hogy nem lesz vége, hogy a folytatás nyílván 
elkerülhetetlen a sok ezer kilométer távolság ellenére is. 
Röviden: Teri hazajött velünk, José Vicente ott maradt, 
majd Teri hazament egy évre, aztán egyedül jött haza 
és valamivel később José Vicente utána jött. Házasságot 
kötöttek, egy érzelemmel teli s végtelenül közvetlen 
szertartás folytán örök hűséget esküdtek egymásnak itt 
Argentínában, és 2007 közepe után esküjüket pedig Isten 
előtt is felújítják majd, de akkor már Budapesten. Ők úgy 
döntötték, hogy ott maradnak Magyarországon, ameddig 
a sors keze megengedi. Hisz tudják, hogy a sors dönt, 
határoz, visz-hoz, tesz-vesz, tologat. Kettőjüket is a sors 
hozta össze. Meg a szétszórt magyarok titka! (Meg, ugye, 
a Jóisten? Szerk.) 
Meri akárki az ellenkezőjét állítani? 
Ugye nem?                                             (ZK)

Az új, magyarországi életük színei
Espinosa José Vicente és Espinosa José Vi-

centené szül. Benkő Teri, mint Dél-Ameriká-
ban született s felnőtt magyar származású 
fiatal házaspár, ezentúl rovatunkon keresztül 
“összekapcsolják” Argentínát a Magyaror-
szágon élő “visszidálók” családjaival s azok 
gyermekeivel, ill. ösztöndíjasainkkal, és az ottani új baráti 
körük kiválasztott személyeivel.

“Mit vinnék magammal?”
Újabban sokan kérdezték: mit érzek most, hogy 

véglegesen „haza”, Magyarországra költözöm. Egy furcsa, 
több részből álló érzés. Talán azok a színházi álarcok, 
amelyek egyik oldala sír s a másik pedig nevet (akárcsak a 
magyarnak szemei) jelképezik legjobban állapotomat. 

Amikor Budapesten voltunk a KAPOCS-program által, 
hallottam egy szép és igaz mondatot: Itthonról megyek 
haza. És ez persze mindkét oldalra, oda-vissza érvényes. 
1995-ben, mint ösztöndíjas voltam ott, és észrevettem, 
hogy mindig hiányolni fogom azt az otthonomat, ahol 
éppen nem élek. Most úgy hozta a sors (persze a szerelem 
is besegített!), hogy Budapesten lakjak.

Érdekes mennyire megváltozik az ember hozzáállása, 

amikor tudja, hogy búcsúzik. Helyektől, barátoktól, a 
családtól. És ez az „utolsó áttekintés” gyönyörű és gazdag. 
Az elmúlt hónapokban felfedeztem olyan fákat, házakat, 
sajátos sarkokat, amelyeket nem vettem észre, hiába 
mentem el mellettük eddig akár százszor is...

Épp így vagyok most a barátokkal is. Minél többet aka-
rok velük találkozni, hallgatni hangjukat, sétálni velük, 
vagy egyszerűen csak ugyanazt a levegőt együtt lélegezni 
- csendben. Na, és a család! Milyen érdekes egy pár év 
különélés után, újból a szülői házban aludni, s egy jó 
könyvet olvasni a „nagy” ágyban, az szuper! Vagy együtt 
reggelizni vasárnap...

Másik téma: Tudjátok milyen nehéz egy 20 kilós koffer-
be belegyömöszölni 30 év emlékeit? Lehetetlen... Azért 

ruhát is kell vinni! Úgy érzem magam, 
mint amikor a “csendes percek” alatt az 
volt a kérdés: Mit vinnél ki magaddal a 
házból, ha tűzvész támad, és csak 5 perced 
van?! Sosem gondoltam volna, hogy majd 
felhasználom ezt a tapasztalatot. Sokszor 
gondolok a nagymamámra is. Milyen le-
hetett otthagyni otthonát, szeretteit, dolgait. 
Borzalmas körülmények és sietség közepet-
te kiválasztani, mit vinni tovább... 

De nekem szerencsém van, mert én 
ezt választom. És, nagyszüleimnek és szüleimnek kö-
szönhetően, nekem két hazám van!

Szeretettel, a következő hónapig, amikor majd már 
Magyarországról írok! Teri

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

- Figyelem! Figyelem! A KA-
LÁKA együttes ismét vendégsze-
repel a Hungáriában! Március 16-
án, este 20.30-kor a legfiatalabb 
HUFI-k is megismerhetik a híres, 
eredeti magyarországi kvartettet! 
Ne passzolja el senki!
- Áprilisi számunkban elol-
vashatjátok Benedek László 
cscst.-tel folytatott „cserkész-
beszélgetésünket”! László üze-
nete az összes buenosi magyar 
cserkészvezetőnek!
- Március 10-én kezdődik a cser-
kész- és Zrínyi kör év! 
- A KÖRZETI ŐRS már január-
ban beindította munka-össze-
jöveteleit. Máris intenzíven fog-
lalkoznak a kezdődő év magyar 
rendezvényeivel, a legutóbbi 
ifjúsági megmozdulások sikerei 
hatásának megfontolásával és a 
jövő megoldandó gondjaival!

 (ZK)

“Az argentin-magyar meggyfa virágzik”
(“Tisza partján mandulafa virágzik...” népdal dallamára énekelhető)

“Az argentin-magyar meggyfa virágzik...
az édes gyümölcs leszakad és utazik...

terem még az édes meggyfa meggyecskét, meggyecskét,
hadd beszélje a magyar népnek szép nyelvét!”

A beilleszkedés izgalmai már rég elszivárogtak, és minden “meggy” átállt a 
magyarországi mindennapok szokásaira. Különböző iskolák fogadták be őket, 
és kedves magyarok meleg otthonában még egy családtaggá váltak. A 90 nap 
örömeit, könnyeit, tanulságait, kisebb-nagyobb viharjait úgy élték át, ahogy 
azt elvártuk tőlük. Büszkék lehetünk rájuk, és tárt szívvel, széles öleléssel 
fogadjuk őket vissza!

Valamikor elhangzott, hogy túl fiatalon küldjük át gyermekeinket, nem annyira 
éretten, hogy átvehessék a magyar származásuk iránti tudatos szeretetet. Igen, 
egyetértek, viszont azt is számtalanszor mondtuk, hogy “nyelvében él a nemzet”. 
Így hát, mivel ennek a három hónapos ösztöndíjnak pontosan az a célja, hogy 
a nyelvet sajátítsák el minél jobban, ezért teljes mértékben sikeres eljárásnak 
tartjuk a valóban korai átutazást.

A következő számunkban beszámolnak az utazók, egyébként pedig nemso-
kára személyesen is fellépnek előttetek, hogy saját szavaikkal (s lényegesen he-
lyesebb magyarsággal!) meséljék el kalandjukat.                                    (ZK)

A polgári esküvő után
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ACERCA DEL GRUPO MUSICAL HÚNGARO 
“KALÁKA”

la siguiente: “Cuando el pueblo impere 
en la poesía, se hallará cerca de imperar 
también en la política”.

El joven es-
critor y poeta, 
ferviente pa-
triota, participó 
en las jornadas 
literarias pre-
vias a la revo-
lución, dándole 
gran empuje a 
su concreción 
con sus ardien-
tes arengas pa-

trióticas. Pereció a los 26 años durante 
la violenta contraofensiva y represión 
austro-rusa, en 1849, y su cuerpo jamás 
fue hallado, por lo que no se cumplió su 
temor expresado en los versos siguien-
tes (1846), y sí la visión profética de 
su destino que caería sobre él tres años 
después:

A fines del siglo XVIII y principios 
del XIX, la Revolución Francesa y las 
guerras napoleónicas vinieron a agitar 
el mundo. Al mismo tiempo que José de 
San Martín y Simón Bolívar dirigían en 
América del Sur la lucha por la libera-
ción del Continente, lejos de allí, en el 
Centro de Europa, empezó un proceso 
de fermentación. Fue entonces cuando 
se inició en Hungría el movimiento de 
la reforma que, más tarde, en la revolu-
ción de 1848-1849, culminó en la lucha 
armada por la independencia contra la 
dominación de los Habsburgo, de la que 
el poeta Sándor Petőfi (1823-1849) 
fue el principal testigo de cargo, el más 
apasionado de los participantes y un 
verdadero símbolo y mártir.

Contaba 19 años cuando, en mayo 
de 1842, apareció su primer poema 
impreso. Algunos años después era un 
poeta famoso en todo el país. Su poesía 
aportó algo radicalmente nuevo a la li-
teratura húngara. Su profesión de fe fue 

Nos escriben de  ...

                    HUNGRÍA

Mensaje de la Directora
Lectori salutem!

15 de marzo de 1848 – fiesta patria de hungrÍa
Un pensamiento...

Egy gondolat bánt engemet...
Un pensamiento hay que me anonada:
¡morir en cama, sobre blanda almohada!
Marchitarme despacio como rosa
a la que un huésped misterioso acosa,
como vela acabarme en el sudario
de algún cuarto vacío, solitario.
¡Mi Dios, no me darás
Tú esa muerte, jamás!
Sea yo el árbol que derriba el rayo 
o el huracán arranca por el tallo,
la roca que del monte al valle arroja
el trueno que a los cielos acongoja.
Si cada pueblo al que un yugo esclaviza, 
cansado de servir, entra en la liza,
el rostro rojo, y la bandera, llama,
y en ella, sacro lema, esta proclama:
“¡Libertad para el mundo!”
Y si, de lo profundo
del oriente gritándola al ocaso,
los tiranos cerráranles el paso,
en plena lucha ya
mi cuerpo caiga, allá
brote del corazón la sangre ansiosa,

y a mi última palabra jubilosa
sofóquela el bramido del cañón,
el ríspido clarín, el aluvión
de corcel tras corcel
galopando en tropel
hacia el fulgor final de la victoria,
dejándome olvidado allí en la gloria.
Que mis huesos, dispersos entre hierros,
recojan cuando marchen los entierros,
y de las bandas a los lentos sones
funerales, de luto los pendones,
sepulten con los héroes caídos,
¡por la sagrada libertad ungidos!

(Traducción de Eliseo Diego)

Hola, Amigos:
Mis ex compañeras de la Agrupación 

Scout o de Regös se sonreirán leyendo 
esta nota. Recordarán ¡lo increíblemente 
desafinada que soy cantando! También 
recordarán que a pesar de no haber sido 
bendecida con “un oído musical”, siem-
pre fui una de las más entusiastas “canto-
ras y bailarinas” de nuestra música...

En esa época recibí muchos codazos 
o pataditas disimuladas para que bajase 

el volumen, 
pues arrui-
naba toda la 
representa-
ción... Pero 
a  mí  nada 
me frenaba: 
¡quería dis-

frutar con toda mi alma!
La música húngara es de una fantástica 

riqueza, y única en el mundo.
Leo la noticia en un pequeño recuadro 

de un semanario: “La Academia de Cien-
cias Musicales acaba de registrar nuestra 
canción folklórica número 200.000.” 
Esta noticia es razón de orgullo, ya que 
por ejemplo los alemanes, con casi 80 
millones de almas, consiguieron regis-
trar hasta el día de hoy 6.000. Mientras 
que para nuestras 15 millones de perso-
nas de habla húngara (contando a los de 
la Cuenca de los Cárpatos y los dispersos 
en la diáspora), se registra este magno y 
extraordinario cancionero.

La música nace desde lo más profundo 
del alma de un pueblo. Nuestras can-
ciones folklóricas son todavía hoy una 
realidad viva. Porque a pesar de este 
mundo globalizado, nuestro folklore 
sigue siendo parte del diario quehacer, 
en las escuelas, en las iglesias, en lo que 
se denomina “las casas de baile” (o tánc-
házak, muy difundidas y donde acuden 
con regularidad masivamente todas las 
generaciones para bailar el auténtico 

folklore), nuestros 
niños las apren-
den y las vuelven 
a cantar y bailar. 
Los compositores 
de moda trabajan en el espíritu que les 
deja esta tradición. Basta con escuchar la 
radio para darse cuenta de que estamos 
sumergidos en este mundo musical.

El renombrado maestro Zoltán Ko-
dály decía: “El camino del desarrollo 
de la música húngara no pudo ser otro 
que el camino tomado por el idioma y 
el pueblo mismo. Es maravilloso que 
a pesar de tanta influencia extranjera 
y durante tanto tiempo, el idioma de 
nuestra música ancestral haya quedado 
prácticamente intacto.”

A su vez, Béla Bartók se preguntaba: 
“¿Qué le hemos brindado al mundo, y 
qué hemos recibido de él? Con cierta 
mezcla de orgullo y de congoja tenemos 
que decir que ¡siempre hemos brindado 
más de lo que recibimos!”

Cuando escuchamos una canción 
csángó (la parte de los húngaros que vi-
ven separados de lo que hoy es Hungría, 
más allá de las fronteras de Rumania), 
ésta siempre resulta una maravilla: 
siempre es un poco distinta. El cantor 
la reproduce una y otra vez, reflotando 
inconscientemente desde su interior los 
códigos del lejano pasado y conservando 
la pronunciación ancestral del texto.

En cada oportunidad que escucho es-
tas canciones, cada vez que reconozco 
“una de las nuestras”, me emociono. No 
puedo dejar de pensar que así yo tam-
bién formo parte de una unidad que las 
canta con el mismo sentimiento, ya sea 
estando en Buenos Aires, en Australia, 
en esa Moldavia de los csángó o aquí, 
en la misma Hungría.

¡Hasta la próxima!
Anikó de Emődy, 

Szentendre, Hungría

El conjunto Kaláka se fundó en 
Budapest en el año 1969. Su nombre 
tiene origen en un vocablo que describe 
una antigua tradición de Transilvania y 
que quiere decir “trabajo mancomuna-
do”, que se aplicaba mayormente a la 
construcción conjunta de casas en los 
pueblos. Para el grupo se trata de mu-
sicalizar poemas, y escribir y presentar 
sus canciones en forma conjunta, tarea 
que viene haciendo desde 1969. 

Kaláka se especializa en los conciertos 
para chicos y pone especial énfasis en 
que éstos no sean meros espectadores, 
sino también parte activa del show. Sus 

El grupo musical  "KALÁKA"
 proveniente de Budapest, estará 

en Buenos Aires entre el 
15 y 22 de marzo 

para compartir su música y sus 
variados instrumentos. 

Ver fechas en nuestro calendario 
pág. SP IV. y volante adjunto.

C o n m e m o r a c i ó n
d e  l a  F i e s t a  P a t r i a  

h ú n g a r a  d e  1 8 4 8

D o m i n g o  1 8  d e  
m a r z o ,  1 9  h s .

 C l u b  H u n g á r i a

cuatro integrantes tocan más de 50 ins-
trumentos. Su variado repertorio incluye 
la musicalización de poemas de escri-
tores húngaros, franceses, escoceses, 
americanos y austríacos, como Petőfi, 
Arany, Villon, Burns, Poe y Jandl. 

Esta vez vuelven por invitación de la 
Asociación Cultural EMESE que nuclea 
las agrupaciones juveniles húngaro-
argentinas El grupo dará conciertos 
en escuelas y auditorios, y también en 
algunas de nuestras instituciones. 

Con el presente nú-
mero, cumplimos dos años de 
publicación ininterrumpida.

El AMH dio mucha tela para cortar. 
Hubo muchas y diversas voces que 
se alzaron durante este lapso para 
hacer oír sus opiniones, positivas 
unas, no tanto otras, y francamente 
críticas también.

Esta directora siempre ha dado la 
bienvenida a toda opinión, y así lo ha 
manifestado en repetidas ocasiones. 
Cabe resaltar que en muchos casos 
el que lleva adelante un emprendi-
miento no lo hace para ganar dinero, 
sino más bien para materializar un 
sueño, y eso libera una gran energía. 
En nuestro caso, esto último es lo 
valedero y da bien en el clavo.

Algunos emprendedores se ena-
moran hasta tal punto de sus ideas 
que imaginan una realidad impro-
bable. Entonces, nos preguntamos: 
¿cuál es nuestra realidad? No nos re-
signamos a haber alcanzado nuestro 
techo en lo que se refiere a cantidad 

de suscriptores – y pedimos a nues-
tros lectores (a los satisfechos como 
a los “no tanto”) ayudarnos a captar 
más suscriptores, más anunciantes 
- ¡y aun patrocinadores! 

A nosotros, nuestro emprendi-
miento nos parece de gran magni-
tud, nos parece importante seguir 
adelante, y siempre estamos a la 
búsqueda de nuevas oportunidades. 
Vivimos en un mundo cambiante, 
que no conocemos a fondo. A veces 
seguimos con visiones que ya no 
existen. Pero, ¿quién no lo hace?

Es importantísimo ser positivo, 
aunque un proyecto frustrado es 
también una experiencia que pode-
mos aprovechar para crecer. Pablo 
Picasso opinaba que la obra de arte 
era un 10% de inspiración y un 90% 
de transpiración. Personalmente, 
creo que se quedó corto. Lo que nos 
puede llegar a faltar en talento lo 
suplimos con obstinación y – mucha 
paciencia.  ¡A seguir, pues! 

Susana Kesserű de Haynal
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CARTAS  DE  LECTORES
He aquí una carta publicada en el diario La Nación. Su contenido nos 
parece digno de difusión. La R.

Március: 1. Jeffrey Szófi / Csabáné Z. Nita – 3. Deák Attila / Pók Dóris – 4. ifj. Kolb 
László – 5. id. Zaha Sándor – 6. Gáspár Eszter / Honfi Katalin / Szabó Mária / Szabó 
Gyöngyi / Zoroza-Becske Arantxa – 7. Alitisz Bálint - 8. Bonapartian Edi / Petőcz Éva 
– 9. Kiss Sebestyén – 10. Besenyi Károly / Foffaniné Tamássy Júlia / Krénn Vazulné / 
Mayerné Siraky Irén – 12. Antal István / Antalné Mátray Erzsébet / Szeley Cynthi – 13. 
Fischer Henrik  – 15. Besenyi Zsófi / Czanyó Péter / ifj. Papp Ernő / Papp János Ede 
/ Szeleyné Piru / Szeley Sanyi – 16. Zoroza-Becske Mikel - 17. Cottely Andrea – 18. 
Haynal Alajos / Keve Miklós / Pejkó Oszkár – 19. Pósfay András - 20. Indaco Pablo / 
Keve Gábor Krisztián – 21. Balantzianné Lévay Lili – 22. Korsósné Olga – 23. Kasza 
András / Ungár Bertalan – 24. Pósfay Mihály – 25. Kiss György Ernő / Kocskofszky 
Béla (Chaco) – 26. Gátiné Czanyó Kata / Haller Cecília / Íjjas Péter / Juhász Andrea / 
dr. Vácz Elemérné / Zilahi Sebess Zsuzsi – 27. Papp Lili / Wenckheim Marianna – 28. 
Kalmár Lászlóné / Kerekes Cili – 29. Szeley Pali – 31. Gombos Éva (öo) / Kohánszky 
Kriszti / Murányi Anna Mária (Mexikó) 

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!     ¡Feliz cumpleaños!

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS 
 ( j e l m a g y a r á z a t :  ö o  =  S z e n t  I s t v á n  ö r e g o t t h o n b a n ;  M O  =  M a g y a r o r s z á g o n  é l )

Esta nota salió publicada el 20 de 
enero pasado en el diario El Terri-
torio, de Posadas, Misiones (fuente: 
www.territoriodigital.com.ar) antes de 
emprender nuestros bravos scouts su 
aventurado viaje por balsa bajando 
por el Paraná. Por tanto, el lector tiene 

que trasponer al tiempo pasado lo que 
figura en futuro en el texto, ya que, con 
la ayuda de Dios, el viaje no sólo se 
realizó, sino que fue coronado por el 
más pleno éxito. (Ver relato en húngaro 
con fotografías y mapa del recorrido en 
la parte HUFI I y II.)

PUERTO LIBERTAD. Hoy a las 
11 está prevista la partida desde el puerto 
local (Km. 1880), de 17 jóvenes -de 14 
a 27 años de edad- pertenecientes a la 
Agrupación Scout Nº 18 Béla Bartók 
de Olivos (Buenos Aires), en una balsa 
construida por ellos mismos con destino 
al puerto de Ituzaingó, en la provincia 
de Corrientes, siendo el coordinador del 
grupo Alejandro Demes.

Precisamente éste brindó a El Territorio 
todos los detalles de la travesía por el río 
Paraná, que contará en todo el recorrido 
con el apoyo de personal y embarcaciones 
de la Prefectura Naval Argentina, cuyo 
primer tramo será responsabilidad de 
las Prefecturas Puerto Libertad y Puerto 
Wanda, a cargo del Sub-Prefecto Andrés 
Alberto Giraudi.

Con tacuaruzú y tambores
La balsa construida por los 17 jóve-

nes scouts, con la ayuda de Albinoli y 
Melgarejo, tiene 6 metros de manga y 9 
metros de eslora; cuenta para la flotación 
con 30 tambores de chapa de 200 litros 
sellados, encima de los cuales fueron 
atados gruesos fustes de caña tacuara de 
la variedad tacuaruzú y luego el piso de 
tablas de pino.

Los 17 jóvenes e intrépidos navegantes 
disponen de todos los elementos de se-
guridad requeridos, incluido orientación 
satelital y el acompañamiento y asesora-

Scouts húngaro-argentinos navegarán en balsa el Paraná
Desafío naval: 

Los húngaros en el exterior quieren vencer a la naturaleza
Partirán hoy cerca de las 11 desde Puerto Libertad e irán hasta Itu-
zaingó. Durante la travesía los seguirá de cerca un apoyo logístico a 

cargo de Prefectura Naval. Son 17 jóvenes de 14 a 27 años.

miento de la Prefectura Naval Argentina 
durante todo el recorrido.

Supervivencia y solidaridad
“Esta experiencia es la reiteración 

de otras anteriores, protagonizadas por 
nuestra Agrupación Scout Húngaros en 
el Exterior”, contó el joven Alejandro 
Demes. La organización europea en la 
Argentina tiene ya unos 20 años de exis-
tencia (en realidad, el scoutismo húngaro 
en la Argentina se inició en 1952. La R.) 
y la sede está en los Estados Unidos. Se 
realiza cada 10 años; primero fue en el 
año 1981, desde el Puerto de Posadas 
hasta el Puerto de Goya, Corrientes (El 
Territorio se ocupó de la travesía en su 
edición del 4 de febrero de ese año). La 
segunda se concretó en el año 1991 y, en 
2001, el raid se frustró.

Demes aclara que esta vez la travesía 
por el río Paraná apunta a emplear los 
conocimientos técnicos adquiridos en el 
scoutismo y a la vez tiene visos solidarios, 
ya que los chicos desde hace 6 meses 
vienen acumulando ropa, ropa blanca, 
juguetes e indumentaria en general que 
se irán entregando a los sectores más hu-
mildes de la población en los puertos que 
toquen, comenzando en Colonia Wanda, 
la primera parada, donde se debe destacar 
la colaboración prestada por el municipio 
y los vecinos Albinoli y Melgarejo que 
ayudaron.

[Foto: Miguel Ángel Garcete]

g r ama  fo r-
mulamos una 
pregunta so-
bre Hungría. 
Los que lla-
man y dan la 
respuesta co-
rrecta pasan a 
un sorteo. Los 
premios son 
muy llamativos: condimentos húngaros, 
libros, CD-s, cenas en el Club Hungária, 
tortas húngaras, vinos húngaros, todo ello 
por distintas donaciones (de la Embajada 
de Hungría, de Omar, el chef del Club 
Hungária, de Pablo, el repostero húngaro 
y de personas particulares.)

Para nosotros es una gran alegría recibir 
los llamados y sentir que nos acompañan 
en este fascinante viaje por Hungría y por 
la vida de nuestra colectividad. Es así 
como vemos que nuestro trabajo tiene 
sentido y vale la pena el esfuerzo.

ATENCIÓN: todos los jueves a las 
21.00 horas sintonicen la radio en la 
88.7 FM, una radio con corazón, la más 
escuchada de Vicente López.

Susana Benedek 
(idea y dirección del programa)
Nicolás Kerekes (co-conductor)

PROGRAMA DE RADIO 
SOBRE HUNGRÍA

“HUNGRÍA CERCA”
(los jueves, 21 horas, 88.7 FM)

Susana Benedek y Nicolás 
Kerekes             GFOTO.ORG

“Hungría cerca” es un programa de 
radio que quiere acercar al oyente a Hun-
gría, a las costumbres, las curiosidades, 
al pasado y a la actualidad del país de 
nuestros antepasados. Siendo descen-
dientes de húngaros, estamos orgullosos 
de nuestro país de origen y queremos que 
los escuchas argentinos puedan enterarse 
de lo que ese pequeño país (que en una 
época tenía un tamaño tres veces mayor 
que el actual) ha hecho en el transcurso 
de la historia, lo que le ha brindado a la 
humanidad y lo que posee para ver, para ir 
a visitar. Y como la colectividad húngara 
en Buenos Aires es grande y muy activa, 
nuestra idea es divulgar también todo lo 
que hacen, dar a conocer las actividades 
de las instituciones, promover los proyec-
tos de los jóvenes.

Esta idea pudo concretarse gracias al 
apoyo y confianza de algunas institucio-
nes y personas particulares que auspician 
nuestro programa. Sin los patrocinadores, 
nada de esto sería posible. No está de más 
recalcar que la publicidad por radio es 
algo muy útil y muy efectivo. Si alguien 
quiere sumarse al listado de anunciantes, 
no deje de comunicarse con nosotros. 

¡Mil gracias desde ya! 
Una curiosidad es que en cada pro-

Lo que sembramos
Señor Director:
“Cuando a diario leemos en Cartas de 

lectores o escuchamos en las radios a 
oyentes preocupados por nuestra reali-
dad social y cultural, bien nos cabe esta 
reflexión que resumo.

“Hemos pasado años diciéndole a Dios 
que saliera de nuestras escuelas, nuestro 
gobierno y nuestras vidas. Hemos apro-
bado que se dejara de rezar en nuestras 
escuelas y que los maestros dejaran de 
disciplinar a los alumnos que se portaban 
mal; que las hijas aborten si quieren, sin 
decirles nada a sus padres; que estaba 
bien que nuestros funcionarios hicieran 
lo que quisieran mientras la economía 

estuviera bien; que la pornografía es una 
apreciación sana y realista de la belleza 
femenina, o aceptamos que los shows 
televisivos promuevan lo profano, la 
violencia y el sexo ilícito porque, como 
no son tomados en serio, no tienen efectos 
negativos.

“Ahora nos preguntamos por qué 
nuestros hijos no tienen conciencia, no 
distinguen entre el bien y el mal, y por qué 
se matan unos a otros o a ellos mismos. 
Y más aún: ¿cómo puede Dios permitir 
que sucedan estas cosas? Probablemente 
si lo pensamos bien y despacio encon-
traremos la respuesta; mucho tiene que 
ver con que lo que sembramos es lo que 
recogemos.”

Ludovico Juan Baláz

Hungría eterna
Hace unos años, estando en Budapest, 

me invitaron a presenciar un espectáculo 
para turistas de música y danzas folklóri-
cas magiares. Como el tema de la creación 
sonora tradicional de Hungría se había 
convertido en tierra de todos, a partir 
de los trabajos de recolección y análisis 
del folklore de esas regiones realizados 
por Zoltán Kodály y Béla Bartók, mi 
primera y orgu-
llosa reacción 
fue no aceptar 
el convite. ¡Un 
espectáculo para 
turistas! Sin em-
bargo, la curiosi-
dad pudo más, y 
allí estuve. Pero 
lo que en otros 
lugares del mun-
do podía venir 
adobado con los bien conocidos condi-
mentos del marketing fue una lección de 
cantos, danzas y prácticas instrumentales 
de excelsa pureza. Al menos así lo sentí. 
Todo aquello que Bartók y Kodály nos ha-
bían enseñado desde sus libros y artículos 
en publicaciones científicas cobraba una 
realidad impresionante. Desde entonces 
respeto y amo más aún a los húngaros, tan-
to a los portadores de sus tradiciones y de 
aquellos valores, humanos y eternos, que 
todos esperamos del bello país danubiano, 
como a los compositores y ejecutantes de 
su creación culta. 

Porque tradición y creación culta se 
dan allí la mano. Surgida de la música de 
corte de los siglos XVII y XVIII y de las 

tradiciones populares 
del pueblo magiar, la es-
cuela nacional húngara 
asciende al plano inter-
nacional de la mano del 
genio inconmensurable 
de Ferenc Liszt. 

Décadas después, ya en el siglo XX, 
Kodály y Bartók le aportan una franca y 
genial creatividad personal, enancada en 
el estudio profundo, en la disección de 
quirófano, de los distintos planos histó-
ricos del folklore regional. Lo que viene 
después de ellos es una historia compleja 
y a menudo amarga, en la que se mezclan 
las vicisitudes de una política de ocupa-
ción física e ideológica. Pero el estandarte 
de la creación musical es retomado por 
sucesores de aquéllos, que heredaban no 
sólo un sistemático conocimiento de las 
tradiciones populares, sino también las 
técnicas de composición más sabias y 
aun originales. De tal manera la llama fue 
recogida por discípulos de Kodály, entre 
ellos Mátyás Seiber, y por otros autores 
que encontraron en la escuela alemana 
de Darmstadt un polo de atracción frente 
a un realismo que buscaba conciliar las 
novedades del lenguaje con la impulsión 
del programa político impuesto. Sería 
obra de György Kurtág y György Ligeti 
iniciar clandestinas tentativas para escapar 
del estalinismo musical, y, en particular 
por obra de Ligeti, poner nuevamente 
a Hungría en la cumbre de la creación 
musical europea.

Pola Suárez Urtubey
(Fuente: www.lanacion.com.ar)

Bartók y Kodály - 1908
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lescentes encuentra su punto de reunión 
– ahora en el Club Hungária, de Olivos 
- para canalizar sus energías en una acti-
vidad sana por demás.

Hoy queríamos presentarles las caras 
femeninas de nuestro grupo de sablistas. 
Practican un deporte que desarrolla „ga-
rra” y determinación. Cuando termina el 
asalto y se deshacen de la careta, vuelven 
a lucir una fresca sonrisa, muy femenina, 
muy juvenil. Veamos las mujeres sablistas 

del Club Hungária: 

Aquel que quiera practi-
car esgrima deportiva tiene 
opciones a su disposición. 

A primera vista, las armas para su prác-
tica no parecen diferenciarse demasiado 
(florete, sable, espada); sin embargo, 
quien empieza a entrenar va viendo la 
modalidad de cada arma y elige la que 
más le gusta.

En un principio, las deportistas mu-
jeres podían hacer esgrima con florete 
por ser ésta un arma más liviana. Con 
el tiempo, el sexo „débil” fue incur-
sionando en nuevos terrenos tanto 
deportivos como de cualquier otra 
índole, y hoy en día cada esgrimista 
opta por el arma que más se adapte a 
su personalidad.

Por años, la esgrima húngara fue 
sinónimo de sable masculino y así 
fue transplantada a la Argentina por 
los maestros húngaros en nuestro 
otrora Centro Húngaro, en la Capital. 
Con alegría vemos fructificar esas 
enseñanzas transmitidas a las nuevas 
generaciones. Todo un grupo de ado-

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

Compilado por
Henriette Várszegi

AVISO IMPORTANTE:
 Reiniciamos nuestro ciclo lectivo 2007 

el sábado 3 de marzo, a las 15 hs. 
¡Los esperamos!

La tragedia educativa
En La tragedia educativa, el doctor Guillermo Jaim Etcheverry, médico, 
investigador y educador, sostiene que, pese a lo que se predica, estamos 

construyendo una sociedad contra el conocimiento. (Fuente www.lanacion.com.ar)

Palabras para reflexionar
Superficialmente, al emplear las 

computadoras, los alumnos aprenden 
a leer y a usar programas. En realidad, 
están aprendiendo otra cosa: cómo mirar 
fascinados una pantalla durante horas, 
aceptar lo que dice una máquina sin 
discutir, acostumbrarse a que el mundo 
es un sitio pasivo, preprogramado, 
donde basta con oprimir un botón 
para obtener la respuesta correcta. 
Aprenden que las relaciones humanas 
son transitorias y superficiales, como 
las mantenidas a través del correo 
electrónico. Que la disciplina no es 
necesaria cuando, mediante un botón, 
es posible anular las frustraciones 
causadas por el error. Que la gramática, 
la escritura, el pensamiento analítico y 
las acciones humanas importan poco.

El cuestionamiento que algunos 
hacen a la introducción indiscriminada 
de estos nuevos medios no constituye 
un episodio más de los tantos que 
expresan la resistencia del hombre 
frente a lo nuevo. No es el futuro frente 
al pasado, la incertidumbre opuesta a 
la nostalgia. Se trata de un problema 
relacionado con las características 
de la formación de la personalidad: 
una minimización del mundo físico 
real en aras de privilegiar un mundo 
irreal, virtual. Se está enseñando a 
los niños que explorar lo que está en 
una pantalla bidimensional es más 
importante que manipular los objetos 
reales o que sentarse a conversar con 
amigos, padres o maestros.

NOTICIAS DE AMISZ – FEHRA – FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES HÚNGARAS EN LA ARGENTINA

A continuación publicamos un resumen del acta referida a la reunión de la última 
reunión del año pasado de la Comisión Directiva, realizada, como es habitual, 
en Mindszentynum (Aráoz 1857, Capital). 
- Se inició la reunión con el Credo Hún-

garo y, además de lo rutinario, se trataron 
los siguientes temas:

- Análisis de los actos y ceremonias 
organizados por FEHRA en conjunto con 
la Embajada de Hungría. Considerados 
los distintos acontecimientos, merecieron 
mención especial por el éxito de las mis-
mas actividades realizadas con motivo de 
la exposición en la Biblioteca Nacional 
(inauguración, exposición y mesa redonda). 
Como enseñanza de la falta de asistencia a 
la conferencia de prensa se acordó que, en 
el futuro, las invitaciones deben entregarse 
en mano. También merecieron elogios la 
misa en la Catedral, y se agradeció a la Sra. 
Magdalena Paál la hermosa decoración de 
la misma. Causó decepción en los asistentes 
la falta total en la homilía la mención de la 
Revolución Húngara. También se destacó 
la ceremonia en la Plaza San Martín donde 
los Granaderos formaron la guardia de 
honor y participó la banda del Regimiento 
Patricios. 

- Asimismo se resaltó la emotiva ceremo-
nia ecuménica en la Plaza Hungría el 4 de 
noviembre.

- Para expresar el agradecimiento a 
las personas que colaboraron, se acordó 
enviar cartas al Director de la Biblioteca 

Nacional y al Sr. Francisco Pancho Ibáñez. 
- El Secretario presentó una hoja que se 

acordó agregar al libro publicado con ex-
tractos de diarios argentinos referidos a la 
Revolución Húngara de 1956.

- Se procedió a la conformación de la 
Junta Electoral. Se recibieron propuestas 
de la Iglesia Reformada para la Sra. Eva 
Szabó de Puricelli y del Club Hungária 
para el Sr. Andrés Grabner. A propuesta del 
Secretario también integrará la Junta el Sr. 
Nicolás Székásy. La Secretaría brindará el 
apoyo necesario para completar las tareas 
administrativas.

- Por Secretaría se presentó el informe 
del Sr. Nándor Jakab y la Sra. Sofía Terek 
de Jakab sobre las reuniones mantenidas 
con autoridades de la Federación Mundial 
de los Húngaros MVSZ durante su viaje a 
Hungría en junio pasado. Se acordó dis-
tribuirlo a los restantes integrantes de la 
Federación Latinoamericana LAMOSZSZ.

- La Tesorera presentó el estado de cuentas 
y deudas al año 2006. Solicitó a las entida-
des verificarlo y tratar de ponerse al día.

- La reunión finalizó con el Credo Hún-
garo. 

La próxima reunión tendrá lugar el 12 de 
marzo a las 19.30 hs. en Mindszentynum. 

S A B L E   F E M E N I N O

AGOSTINA LUCCHETTI:
3º puesto Intercolegiales

CECILIA GARCÍA 
GALOFRE

ANDREA 
BENDRICH 

3º puesto 
Gran Premio 

FECBA 
3º puesto 

Intercolegiales 

ACERTIJO
¿QUIÉN LO DIJO? 

¿CUÁNDO?
«Los argentinos hemos sido ociosos 

por derecho y holgazanes legalmente. 
Se nos alentó a consumir sin produ-
cir. Nuestras ciudades capitales son 
escuelas de vagancia de quienes se 
desparraman por el resto del territorio 
después de haberse educado entre las 
fiestas, la jarana y la disipación. Nues-
tro pueblo no carece de alimentos 
sino de educación y por eso tenemos 
pauperismo mental. En realidad 
nuestro pueblo argentino se muere 
de hambre de instrucción, de sed de 
saber, de pobreza de conocimientos 
prácticos y de ignorancia en el arte 
de hacer bien las cosas. Sobre todo se 
muere de pereza, es decir de abundan-
cia. Quieren pan sin trabajo, viven del 
maná del Estado y eso los mantiene 
desnudos, ignorantes y esclavos de 
su propia condición. El origen de la 
riqueza son el trabajo y el capital, 
¿qué duda cabe de que la ociosidad es 

el manantial de la 
miseria? La ocio-
sidad es el gran 
enemigo del pue-
blo en las provin-
cias argentinas. 
Es preciso mar-
carla de infamia: 
ella engendra la 
miseria y el atraso 
mental...». 

SOLUCIÓN: Éstas son palabras pro-
nunciadas en el año 1840 por Juan 
Bautista Alberdi, nada menos.

¡Cuidado con el 
lobo extranjero!

(Citas textuales extraí-
das de las crónicas lo-
cales del corresponsal 

de LA VOZ DE ESPAÑA en Irun-Gui-
púzcoa - País Vasco, España):

Paseando entre el ganado, saludamos al 
señor alcalde. 

Se ruega a las señoritas que esta noche 
deseen acudir al salón de baile Fantasio, y 
para tener derecho a la reducción corres-
pondiente, deberán ir con la matriz en la 
mano. 

El baile fue amenizado por un numeroso 
cuarteto. 

Es de noche, y sin embargo llueve.
Las prácticas de los bomberos de Fuen-

terrabia se celebran todos los sábados una 
vez al mes. 

Ha sido fichado por el Real Unión el 
popular Pepito Amantegui que procede del 
Badajoz y que actúa simultáneamente de de-
fensa central y de medio volante derecho. 

El partido entre el Real Unión y el Atlético 
Madrileño finalizó con empate a cero. Al 
descanso se llegó con idéntico resultado.

Según instrucciones del nuevo entrena-
dor, los entrenamientos del Real Unión se 
celebrarán todos los primeros jueves de 
cada semana.

El público entusiasmado y puesto en pie, 
aplaudió hasta enronquecer. 

Intenso tráfico en el puente internacional 
de Santiago, al coincidir el final de Julio con 
el comienzo de Agosto.

Al paso de la carrera ciclista de la Vuelta 
al País Vasco por la localidad de Vera de 
Bidasoa, los primeros iban en cabeza.

Con gran dolor para los amantes de la 
naturaleza, por orden del Ayuntamiento, 
los leñadores procedieron a cortar un árbol 
centenario de más de 1000 años. 

En las proximidades del monte Ibardín se 
han comprobado varias pisadas de lobo. En 
opinión de los expertos y dado el sentido de 
la orientación de las huellas, se supone que 
el citado lobo era extranjero.

EL RINCÓN DE MAUSI
Delicia 

para el calor: 
SOPA DE TOMATES 

fácil, liviano y rico 
Ingredientes

Tomates perita (maduros) 1 kg
Vinagre balsámico 2 C
Tapenade 50 gr
Miga de pan 2 rodajas
Tabasco unas gotas
Aceite de oliva 100 ml
Azúcar 1 c (de café)
Sal, pimienta c/n
Cebolla de verdeo 2 pequeñas
Echalote (picado) 1
Dientes de ajo (picados) 2
Hojitas de albahaca o perejil (para 
decorar)

Tapenade:
Aceitunas negras 30 gr
Filetes de anchoas 20 gr
Diente de ajo ¼
Aceite de oliva 1 C

Preparación:
Pelar los tomates, pasándolos por 

agua hirviendo. Picarlos. Calentar el 
aceite de oliva, agregar el ajo y el echa-
lote. Incorporar los tomates, cocinarlos 
por 5 minutos, pasarlos por el molino 
de legumbres. Condimentar con el 
vinagre, el tabasco, la sal, la pimienta 
y el azúcar.

Dejar en la heladera, cubierto con film 
plástico, por una noche.

Cortar la miga de pan en cubitos. 
Saltearlos en una sartén con un poco de 
aceite de oliva para hacer los croutons. 
Picar finamente las cebollitas de verdeo. 
Preparar la tapenade, picando finamente 
las aceitunas, anchoas y el ajo. Mezclar 
con el aceite de oliva.

Servir la sopa en pequeños recipien-
tes. Acompañar con los croutons. Deco-
rar con las cebollitas de verdeo picadas, 
y un poco de tapenade.

Ubicar en el centro alguna hojita de 
albahaca (o de perejil) 
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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@fibertel.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 ABRIL 2007:

10 de MARZO
(fecha tope de la Redacción 
para recibir material y/o datos 
a publicar) Tel.fax: 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

ESEMÉNYNAPTÁR 2007. MÁRCIUS  

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

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches excepto lunes. Sába-
dos 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 

¡Agradeceremos
su donación para 
enviar becarios a 

Hungría! 
 Z.I.K. COMISIÓN

DE BECAS 
 Alexandra Zaha 

4794-4986 

Embajada de la 
República de Hungría 

11 de Septiembre 839, (1426) Bs. As. 
Embajador: Mátyás Józsa

Tel.: 4778-3130 Fax: 4777-1054 
secretaria@embhungria.com.ar
secretarg@embhungria.com.ar

Cónsul : Dr. Zoltán Bács
Atención: martes y jueves, de 10 a 13 hs. 

Turnos al 4778-3734 (Sra.Isabel)
consul@embhungria.com.ar 

www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
„HUNGRÍA CERCA”

88 FM (88.7 Mhz) - todos 
los jueves de 21 a 22 hs.
Tels. 4837-9205 y 4797-9293

Idea y producción: Susana 
Benedek, con la participación 
especial de Nicolás Kerekes 

 www.fm887.com.ar  
hungriacerca@yahoo.com.ar

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.

BIBLIOTECA HÚNGARA 
en el Club Hungária

(Pasaje Juncal 4250, 1° P., 
Olivos. Tel.: 4799-8437)
Horario de atención al 

público: los viernes de 19 a 21 hs. 
Para concertar otros horarios: 

4798-2596  -  haynal@fibertel.com.ar

AUDICIÓN HÚNGARA
AM-860 Radio Cristal

Sábados 12.30 a 13 hs.
www.cristal860.com.ar

www.cristal1290.com.ar
- Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet, magyarul
- A hónap 3. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitattal. Utána közös 
ebéd. Ez alkalmakkor ifjúsági Istentisztelet, magyarul
- Gyermekeknek is tartunk Istentiszteletet előre megbeszélt vasárnapokon
- A hónap 1. szerdáján 16 órakor Bibliaóra
- A hónap 2. szerdáján 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
- A hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungária Klubban
Az evangéliumi szellemű igehirdetéseket mindazok, akik – felekezetre való 
tekintet nélkül – szomjasak az Isten Igéjére, megtalálják a www.amerke.
blogspot.com oldalon. Hitbeli kérdések, lelkiismereti problémák megbeszélé-
sére, lelkigondozói beszélgetésekre is kész a lelkész és a lelkésznő  (pontos 
címünket l. az újság utolsó oldalán).

Március 3, szombat, 18 óra: Szülői értekezlet ZIK-Cserkész-
Regös évi program megbeszélése a Hungáriában
Március 9, péntek, 20.30 óra: Coral Hungária évnyitó találko-
zója és első próbája a Nagykövetségen
Március 10, szombat, 10 óra: Kezdődik a ZIK és a cserkészfog-
lalkozás
Március 16, péntek 20.30 óra: KALÁKA koncert a Hungáriá-
ban. Csak előadás/v.vacsorával: Tagok: $ 20.-/35.- Nem tagok: 
$ 25.-/40.- Cserkészek és 12 éven aluliak $ 5.-/15.- Vacsora az 
előadás után. Jegyek csak elővételben Omarnál a Hungáriában 
4799-8437 / 4711-0144 
Március 17, szombat, 10-19 óráig: Kalákázunk mind, énekel-
ve, játszva! Rendezi a ZIK. Minden érdeklődő számára: gyerek, 
szülő, nagyszülő, barát. Fejenként $ 10.- ZIK diákok ingyen. Ebéd 
batyu-alapon. Jelentkezés: 4794-4986 (Alexandra). Hely: Casa 
de Ejercicios Espirituales Mons. A.M. Aguirre, Santa Rosa 2341, 
Victoria. (60-as és 343-as buszok)
Március 18, vasárnap, 12.30 óra: Szüreti ebéd KALÁKA Együt-
tes szereplésével a Valentín Alsina-i Magyar Dalkör székházában 
(Av. Gral Viamonte 2635 – V. Alsina). Felnőtt $ 18.- Gyermek 5 
éven felül $ 10.- Asztalfoglalás 4244-1674 / 4209-6333 / 4208-8724
Március 18, vasárnap, 19 óra: 1848. Március 15-i nemzeti ün-
nep megemlékezése a Coral Hungaria és a KALÁKA Együttes 
fellépésével a Hungáriában
Március 19, hétfő, 19 óra: KALÁKA koncert a Fernández 
Blanco Múzeumban. (Suipacha 1422, Capital. Tel. 4327-0272 / 
4327-0183). Beléptidíj nincs
Március 20, kedd, este: MEGERŐSÍTENDŐ! KALÁKA 
gálaelőadása a Magyar Nagykövetségen. Koktél. Jegyek szi-
gorúan csak elővételben március 18-ig (Alexandra 4794-4986 
- Trixi 4711-1242)

CALENDARIO DE MARZO 2007
Sábado, 3 de marzo, 18 hs.: Reunión de padres ZIK-Scouts-
Regös, en Hungária
Sábado, 9 de marzo, 20.30 hs.: Comienzo de actividades de 
Coral Hungaria en la Embajada de Hungría. Ensayo
Sábado, 10 de marzo, 10 hs.: Comienzo de actividades ZIK y 
Scout
Viernes, 16 de marzo, 20.30 hs.:  Concierto en Hungária. Fun-
ción sin/con cena: Socios $ 20.-/35.- No socios $ 25.-/40.- Scouts 
y menores de 12 años $ 5.-/15.- La cena se sirve después del 
espectáculo. Reservas anticipadas Sr. Omar - Hungária 4799-
8437 / 471-0144
Sábado, 17 de marzo, 10 a 19 hs.: ¡Todos con Kaláka, a can-
tar y jugar! Organiza ZIK, en idioma húngaro. $ 10.-/persona, 
alumnos gratis. Llevar almuerzo. Avisar a Alexandra (4794-
4986). Lugar: Casa de Ejercicios Espirituales Mons. Aguirre, 
Santa Rosa 2341, Victoria. Colectivos 60 y 343 a 3 cuadras (Av. 
Malvinas y Sobremonte, Victoria)
Domingo, 18 de marzo, 12.30 hs.: Almuerzo de la vendimia con 
la actuación del Conjunto KALÁKA en Coro Húngaro de Valentín 
Alsina. (Av. Gral Viamonte 2635 – V. Alsina). Mayores $ 18.- Meno-
res desde 5 años $ 10.- Reservas 4244-1674 / 4209-6333 / 4208-8724
Domingo, 18 de marzo, 19 hs.: Conmemoración de la Fiesta 
Patria del 15 de marzo de 1848 con la actuación de Coral Hun-
garia y del Conjunto KALÁKA. Club Hungária
Lunes, 19 de marzo, 19 hs.: Concierto Conjunto KALÁKA 
Museo Fernández Blanco. (Suipacha 1422, Capital. Tel. 4327-
0272 / 4327-0183). Entrada libre
Martes, 20 de marzo, noche: A CONFIRMAR: Función de 
gala de KALÁKA con cóctel en la Embajada de Hungría. Entra-
das hasta día 18, sólo con anticipación (Alexandra 4794-4986 
- Trixi 4711-1242)

A Magyar Református Egyház állandó naptára:

- El que madruga... 
... encuentra todo cerrado
 
- Siembra un árbol... 
... haz feliz a un perro

La sonrisa cuesta menos que la 
electricidad y da más luz. 

Veamos algunos refranes actualizados:
- El trabajo en equipo es 
esencial... 
... te permite echarle la 
culpa a otro

- El que ríe último...
... no entendió el chiste


