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Az AMH hálás 
köszönetét fejezi 
ki Szabó Anikónak 
segítségéért az idei 
karácsonyi lapok 
beszerzésében!

A fundamentalizmus 
mai, mindennapi értel-
mezése már meghalad-
ta a szótári magyaráza-
tot. - Egy újságcikkel 

közelítjük meg írásunk tárgyát:
„A mai USA-ban nem sok vigaszt talál-

na Karl Popper – állítja Gara LaMarche, 
az OSI, Soros György Open Society Ins-
titute-jának az Egyesült Államokat érintő 
programokért felelős igazgatója. Állítását 
arra alapozza, hogy „a radikális jobbol-
dal az elmúlt néhány évben ellenőrzése 
alá vonta a szövetségi kormányt és sok 
állam kormányát is. A fundamentalista 
papok és híveik felszámolják a hatvanas 
évek kulturális, társadalmi és politikai 
vívmányait, sőt most a roosevelti New 
Dealt veszik célba.”

Dörzsölheti szemeit legalább egymillió 
magyar polgár, akit radikális jobbolda-
linak bélyegzett a budapesti liberális 
híripar, mert kiment az utcára politizálni, 
és most, lám, mit olvas, hogy a honi li-
berálisok túlszeretett Ámerikájában dúl a 
radikális jobboldal, mégpedig szövetségi 
kormányszinten! És dúlnak a fundamen-
talista papok, akik – láss csodát – nem 
is muzulmánok. Jó lesz hát megtudni, 
mit is takar ez a szó, amit az utóbbi év-
tizedekben csak becsmérlő értelemben 
hallottunk.

„A fundamentalizmus olyan vallási 
jelenség, amely mindhárom monoteista 
vallásban: az izraelitában, a keresz-
tyénségben és az iszlámban is fellelhető. 
Az is helyes észrevétel, hogy a vallás 
és a politika mindhárom világvallásban 
jelentkező sajátos keveredése és összefo-
nódása is fundamentalizmus. A politikai 
érzelmekkel és indulatokkal összekeve-
redett hitvallás félelmetes és veszélyes 
szellemet engedhet ki a palackból akár 
a Közel-Keleten, Amerikában vagy Ma-
gyarországon. Mindhárom monoteista vi-
lágvallás a kinyilatkoztatás vallása, s ezért 
mindegyikben a szent könyvnek (héber 
biblia, az Ó- és Újszövetségi Szentírás, 
Korán) központi szerepe van. A szent 
iratokhoz való viszony, azoknak isteni 
tekintélye, inspirációja és értelmezése 
mindegyik vallásban a hitélet alapjának, 
»fundamentumának« tekinthető. A fun-
damentalizmus ezért elsősorban herme-
neutikai (bibliaértelmezési) kérdés. Az el-
nevezés egy XX.sz. eleji észak-amerikai 
protestáns mozgalomra utal, amelynek 
képviselői Fundamentals (Alapelvek) 
címen traktátusokat jelentettek meg: a 
modernizmus ideológiájával szemben 
védelmükbe vették mindenekelőtt a Bib-
lia tévedhetetlenségét és a hagyományos 
dogmatikai tételeket.” (*)

Ebben a hivatalosnak tekinthető ma-
gyarázatban a fundamentalizmus még 
nem a bennünk fészkelő ördög, de ha 
mégis úgy igaz, hogy fundamentalista 
papok és híveik felszámolják a hat-
vanas évek kulturális, társadalmi és 
politikai vívmányait, akkor azért jó 
lesz odafigyelni erre a veszedelemre.

A fent említett LaMarche úr arról pa-
naszkodik, hogy: „Miközben sok más 
ország felszámolta az elnyomást, és 
most már olyan problémákkal küszködik, 
mint például az erőszak, korrupció és 
egyenlőtlenség, amelyek gyakran együtt 

Dsida Jenő:
(Szatmárnémeti, 1907. május 17 - 

Kolozsvár, 1938. június 7)

Itt van a szép karácsony

Itt  van a  szép,  víg karácsony,
Élünk dión,  f r iss  kalácson:

mennyi  f inom csemege!
Kicsi  szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csi l log-vi l log:  csupa drága,

szép mennyei  üzenet :
Kis  Jézuska születet t .

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellet t  körben ülnek,

aranymese,  áhi ta t
minden szívet  á t i ta t .

Pásztor já tszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek

a családra.  Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta  öröm tüze átég

a szemeken,  a  harangjáték
szól ,  é j fé l i  üzenet :

Kis  Jézuska születet t !
(1929)
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Minden kedves olvasónknak,
támogatónknak, barátunknak békés 

karácsonyt, boldog, sikerekben, 
egészségben és szeretetben gazdag 

új esztendőt kíván
az AMH – Argentínai Magyar Hírlap 

Csapó Endre (Sydney):
Fundamentalizmus-alapozta politika

járnak a demokráciával, az Egyesült 
Államokban a nyílt társadalom alapin-
tézményeit fenyegeti támadás, alapvető 
szabadságjogok forognak veszélyben.”

Felmerül a kérdés, hogy mennyi lehet 
ezeknek a szavaknak a valóságtartalma? 
Az amerikai társadalomban fennálló 
nagyarányú vallásosság? Ebben van is 
annyi igazság, hogy az Egyesült Államok-
ban nem juthatna vezető politikai állásba 
egy magát ateistának valló személy. Bush 
elnök újraválasztásában nagy szerepe volt 
az ő vallási buzgósága hírének. Olvassuk, 
hogy republikánus létére „nemcsak az 
evangélista-fundamentalista jobboldal 
szavazatait kapta meg, hanem a hagyo-
mányosan inkább demokrata párti kato-
likusokét is.” Kiállt az abortusz és a ferde 
hajlamúak, meg a klónozási kísérletek 
ellen – ami Európában egy politikusnak 
a bukását eredményezné. Michael Novak, 
az American Enterprise Institute politikai 
és vallási tanszékének vezetője írja, hogy: 
„Amerikában újabban a vallás vált az 
egyik legfontosabb politikai megosztó 
tényezővé. Bárki is akarja vezetni az 
amerikaiakat, hálát kell mutatnia a 
Mindenhatónak, és ki kell fejeznie irán-
ta érzett elkötelezettségét. Amerikában 
el lehet választani egymástól az államot és 
az egyházakat, de nem lehet elválasztani a 
vallást a nemzeti élet szövetétől. Clinton 
elnök például sokkal gyakrabban beszélt 
a vallásról, mint George W. Bush... (...) Ez 
egy normális - egy elnök számára majd-
hogynem kötelező - magatartás.” 

Az persze más kérdés, hogy mit hisz 
az elnök; lényeg a külcsín, de az sem 
baj, ha világmegváltó mániája van, mint 
volt a trianonos Wilsonnak. Az Egyesült 
Államok elnökei Roosevelttől fogva, 
Reagan elnököt is beleértve nyíltan-tit-
kon a Szovjetunió támogatását űzték, de 
kénytelenek voltak megjátszani a kom-
munistaellenességet a közvélemény nyo-
mására. Nem politikai okból, hanem mert 
a Szovjetunióban üldözték a vallást!

Bush elnök lehet, hogy megjátssza 
magát, de már túlzásba is viszi a val-
lási mánia felmutatását. „Isten engem 
választott a nemzet vezetésére” – je-
lentette ki a dallasi Keresztény Ifjúsági 
Centrum (CYC) 2003. november 1-ji 
nagygyűlésén. A következő év nyarán 
egy farmerekkel tartott magántalálkozón 
a pennsylvaniai Lancaster megyében 
ugyancsak megerősítette: „Biztos vagyok 
benne, hogy Isten beszél rajtam keresztül.”

Az iraki háború „országunk legmaga-
sabb szintű erkölcsi hagyománya” – így 
rikkantott Bush 2003 elején,– „a hit segít-
ségére számítok a nemzet legkomolyabb 
problémáinak megoldásában.” Majd: 
„Imádkozom a békéért” – hangoztatta 
közvetlenül az iraki háború előtt.

Az amerikai The Progressive februári 
számában „Bush Messiás komplexusa” 
című írás első bekezdése így szól: „A 
2000-es elnökválasztási kampány idején 
George W. Bush azt mondta, hogy az 
Egyesült Államoknak »szerényen« kell 
viselkednie a világban. Mára a sze-
rénységet felváltotta a küldetéstudat. 
Megérzéseiben megerősödve, fundamen-
talista hitelvektől felvértezve, a világ-
történelem legerősebb hadseregét maga 
mögött tudva, és a Kongresszus által állí-

tott korlátoktól megszabadult Bush ma 
úgy érzi, hogy puskacsővel »kiüldözheti 
a gonoszt a világból«. Az isteni külde-
tésbe vetett hit szinte sugárzik az elnök 
nyilvános kijelentéseiből. Nevezhetjük 
ezt messianisztikus militarizmusnak. Elu-
tasította a »keresztes hadjárat« kifejezést, 
de valójában igazi keresztes hadjáratba 
kezdett. Bush korábbi beszédírója, David 
Frum szerint »a háborúban (...) keresztes 
lovag lett belőle«.”

Tehetünk egy megállapítást: a vallás-
sal megigazolt politika táptalaja az 
engesztelhetetlenségnek, a küldetéses 
militarizmusnak – ez ma a fundamen-
talizmus szó jelentése.

A vallás szerepe a politikában, a mo-
dernizáció üteme ellenére, nem szűkül, 
ellenkezőleg: sok helyen meglepő növe-
kedést mutat. Az emberi társadalom 
mintha védekezne a homogenizálódás 
ellen. Az emberek mintha nem akarnának 
feloldódni a szuperállamok sokmilliomo-
dik egyedeként, és a nemzetegységek fel-
oldását követően újra vallási kötődéseket 
keresnek. Ez kedvez a szektáknak, nem-
zeti vallásoknak. A régi nagy egyházakon 
belül is létrejönnek vallási kisközösségek, 
növekvő az érdeklődés a keleti vallások 
iránt. Legveszélyesebbek a misztiku-
mokra hajlamosakat megcélzó szekták. 
Az USA déli államaiban burjánzó szekták 
Jézus második eljövetele vágyából Izrael-
kultuszt gerjesztenek.

Ami a fundamentalizmust illeti, min-
den szellemi irányzatnak megvannak 
a maga bigottjai, a társadalom néhány 
százalékára ilyen értelemben biztosra 
lehet számítani. Jelen korunkban ennek 
a rétegnek érvényesülési időszaka van. 
Az iszlám fundamentalizmust kiprovo-
kálta a nyugati hatalmak ásványolaj-
érdeklődése. 

Tamás Gáspár Miklós marxista filo-
zófus így mutatja be a Népszabadság 
olvasóinak nagynevű elvtársát, Mé-
száros Istvánt: „1956-ban – magyarok 
százezreivel együtt – Mészáros István 
is elmenekült a szovjet megszállás és a 
kádári megtorlás elől. Előbb Olaszor-
szágban, majd Angliában élt és tanított. 
Azt is mondhatnánk, hogy marxista 
maradt. Ám inkább újra marxista lett, 
másképp. Nyugaton volt alkalma 56 
tanulságait levonni: ezek a tanulságok 
távol tartották mind a keleti posztsztá-
linista, mind a nyugati tőkés rendszerek 
apológiájától. Évtizedeket töltött Marx és 
Lukács elmélyült újragondolásával, s ami 
a lényeges: »a tőkerendszer« módszeres 
analízisével. Két alapvető munkával 
»szakította be az asztalt«: az egyik a 
leginkább misztifikált marxi fogalom, az 
»elidegenedés« kibontása. A másik sokak 
szerint a fő mű, a méreteiben is hatalmas 
A tőkén túl: ez azt is jelenti, hogy A tőke 
című könyvön túl.” 

Az Egyesült Államok oly nagy mér-
tékben egyedüli győztesként került ki a 
II. Világháborúból, hogy hatalmában 
állhatott volna példamutatásával és 
mérhetetlen gazdasági erejével és 
fölényével saját országa átrendezésén 
kívül a világ összes országaival olyan 
szerkezetet elfogadtatni, ami a továb-
bi háborúk kizárásával gazdasági, 
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Közeledik az advent, és eszünkbe 
jut, milyen szép volt gyerekko-
runkban a karácsony! Gyertyafény, 
aranydió, szaloncukor, a kis Jézus 
jászolban, és előttünk mindig va-

lami játék, ajándék, még a sanyarú első emigrációs 
években is.

Most, hogy felnőttünk, valahogy nem ugyanaz. 
Gyermekeink szétszéledtek, mi pedig nem tudjuk 
feleleveníteni a kis Jézus egyszerű varázsát. Miért 
is van ez? Hát a Megváltó csak gyermekeknek jött 
volna, nem pedig mindenki számára?

Az biztos, hogy úgy nem tudjuk ünnepelni, mint 
gyerekkorunkban. Ajándékokat ne várjunk. Ezeket 
már kétezer éve megkaptuk. Szenteljük talán ezt a 
napot inkább a hálának. Legyünk hálásak, nemcsak 

Adventi üdvözletek…                 … karácsonyi gondolatok a nagy ajándékokért, amelyeket esetleg kaptunk az 
év folyamán, amelyekre amúgy is biztosan mondtuk 
„hála Istennek”. Köszönjük meg inkább a sok-sok 
apró ajándékot. A napsugarat, amely megtört a 
harmaton, a mosolyt és a könnyet, az örömöt és a 
bánatot; azt, hogy még mindig tudunk nevetni és 
sírni, gondolkozni és feledni. Egy-egy simogatást, 
szép szót, emberi meleget, mert mindez isteni áldás. 
A gyerekjátékok kora elmúlt, de az isteni ajándékok 
kora örök.

Köszönjük meg, hogy tudunk imádkozni, hogy van 
templomunk, gyülekezetünk. Adjunk hálát azért, 
hogy reggel kinyílhat a szemünk és átérezhetjük, 
hogy Isten kezében vagyunk és Ő mindig csak ja-
vunkat akarja.

Legyen tehát ez a 
karácsony nekünk , 
felnőtteknek egy há-
laünnep. Ezzel a gon-
dolattal küldöm min-
den barátomnak meleg 
testvéri üdvözleteimet, 
minden magyarnak itt 
Venezuelában és szerte 
a világon. Bort, búzát, 
békességet. Összetartó szeretetet!

Vladár Pál - Pali - Palkó, Caracas

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.

FUNDAMENTALIZMUS....                 folyt. az 1. oldalról
tudományos, művészeti, kulturális versengésekre 
alapozott, békés, világrendet képezhetett volna. És 
méltó lett volna a jelszóra, amit hirdetett, amikor belépett 
az I. Világháborúba: War to end War! Ezzel szemben 
a mérhetetlen nagy hatalommal inkább a megízlelt 
militarizmus útját folytatta, és a háború végére létrejött 
atombombákat, minden stratégiai kényszer nélkül, infan-
tilis erőfitogtatásból vétlen és védtelen japán városokra 
ledobta. A háborús gépezet és a nagy haszontermelő 
hadiipar működtetését biztosító politika műhelyeiben 
olyan világpolitika készült, amely – a Szovjetunió part-
nerségében – a háborúk sorozatát eredményezte a XX.sz. 
teljes második felére. A XXI. századot a World Trade 
Center épületét ért merénylet indította el, mint a 
világrendezés háborús megoldásának új korszakát. 

A cél Mészáros István megfogalmazásában így hang-
zik: „Washington 2001. szeptember 11-ét követően lep-
lezetlen cinizmussal erőszakolja rá agresszív politikáját 
a világ többi részére. Az állítólagos irányváltásnak a 
»liberális toleranciától« afelé, amit ma »a szabadság 
és a demokrácia elszánt védelmezésének« hívnak, az 
szolgál igazolásul, hogy azon a napon az Egyesült 
Államok világméretű terrorizmus áldozatául esett, s 
erre válaszul elengedhetetlen volt megindítani egy meg 

Szerkesztőségi irodánk felelőse 
Trixi a Nagykövetségről Magyarországra 
visszaköltözött Gaál Györgyit kereste Sky-
pe-on. A véletlen adta, hogy egy vadidegen 
de azonos nevű asszonnyal került kapcsolat-
ba, aki érdekes témát vetett föl. Íme a lényeg 
e „másik” Gaál Györgyi híreiből:

Sajnos Magyarországon nem nagyon 
ismerik a terápiás kutyák munkáját, és 
sokan idegenkednek tőle. Pedig nem 
csodaszer. Mindig részt veszünk a keze-
léseken, és a kezelővel (gyógypedagó-
gus, gyógytornász, pszichológus, stb.) 
együttműködve végrehajtjuk a kutyával 
a feladatokat. Szeretetre és megértésre 
alapul a terápiás állatokkal való kezelés. A 
dolgozó kutyákat kiképzésük és jellemük 
miatt nagyon sokféle felnőttnél és gyerek-
nél lehet sikeresen alkalmazni, akár az 
egészséges, tanulási nehézségekkel küzdő 
gyerekeknél is. (Érdeklődés esetén további 
adatok a Szerkesztőségben).

Gaál Györgyi és Gaál Zoltán, Budapest
www.mancsosok.awnet.hu

----------
Tisztelt Szerkesztőség!

Jelentjük, hogy a Világhírnév újtranszil-
ván névsorolvasó újra fent van a neten, és 
hirdeti: Magyarország 321 éves (1686-ban 
szabadították fel Budát az osztrákok), Ro-
mánia 86 (2007 mínusz 1921), Erdély pedig 
ezeréves. Örvendjetek velünk!  
www.vilaghirnev.net  -  Jó munkát kíván

Szabó Csaba, Magyarország
----------

Drága Zsuzsó! 
Utam miatt még nem éltettelek a korábbi 

Chaco-i magyarokról szóló összefogla-
lásodért, ami unikum! Óriási jelentőségű 
munkát végeztél ezzel, az Általad meg-
szokott magas nívón, igazán csak szívből 
gratulálni tudok hozzá és megköszönni, 
hogy ennyi erőt és időt áldoztál ennek a 
történelmi jelentőségű anyagnak az ösz-
szeállításához. 

Sokszor ölel                           Rábai Kati

Meghalt egy 
áldozatkész erdélyi 
református püspök

November 7-én, életének 
79. évében meghalt D. Dr. 
Csiha Kálmán, az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
ny. püspöke. Életéért, szol-

gálatáért tartott hálaadó istentisztelet után 
november 10-én helyezték örök nyuga-
lomra Marosvásárhelyen, a református 
temetőben.

Érmelléken született 1929. szeptember 
17-én. Az utolsó iskolai éveket otthontalan-
ságban töltötte el, maga kereste kenyerét, 
miután szüleit 1949-ben kényszerlakhelyre 
vitték. 1956-ban házasságot kötött Nagy 
Emese segédlelkésszel. 1957 decemberében 
fel nem jelentés miatt letartóztatták és 
egy koncepciós perben 10 évi börtönre 
ítélték. 1964-ben szabadult az általános 
amnesztiával. Megjárta Kolozsvár, Maros-
vásárhely, Szamosújvár, Jilava börtöneit, 
Periprava, Luciu-Giurgeni, Salcea munka-
lágereit, hastífusszal Galacot. Nem volt joga 
kapcsolatot tartani családjával, kislányát 6 
éves korában látta először szabadulása után. 
1975-ben teológiai doktorátust szerzett a 
gyakorlati teológia köréből. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspökévé 
választották 1990. május 4-én, a Romániában 
történt változások után.  

„Fény a rácsokon” c. könyvében a 
koncepciós per nyomán börtönben töltött 
évek gyötrelmes megpróbáltatásainak és 
szenvedéseinek méltóságteljes leírását 
adja börtönnapló formában, megrázó, lírai 
eszközökkel. Egy ember életének, sze-
mélyes „élményeinek” elmondásán túl egy 
kor történelmi dokumentuma is ez a kötet.   
Csiha püspök járt Argentínában, és Erdély-
ben mindig megkülönböztetett szeretettel 
fogadta az argentínai magyarokat. Váratlan 
halálát tüdőembólia okozta. 

(reformatus.hu -ból rövidítve HKZS)
Amikor a Hungária Könyvbarátok Köre 

duplum könyveit küldte Buenos Airesből 
Erdélybe, a püspök úr lakására címezhettük 
a csomagokat és ő fölvállalta azok szétkül-
dését különböző erdélyi iskolákba.

Emlékét kegyelettel őrizzük.  (HKZS)               

A szebb jövő záloga az egyetértés
Sólyom László államfő október 23-án a Műegyetemen 

beszélt. Azt mondta, hogy történelem csak egy van, a 
tényeken nem lehet változtatni, mindenki fogadja el a 
múltat olyannak, amilyen az tényleg volt! Majd leszö-
gezte álláspontját 56-tal kapcsolatosan:

„A Magyar Köztársaság eszmei és történelmi alapja 
pedig az, hogy 1956 forradalom volt. Ezért bármilyen 
folyamatosság a Kádár-rendszerrel kizárt. Az ötvenha-
tos forradalom becsülete, a rendszerváltás becsülete, 
mai rendszerünk tisztessége azt követeli, hogy minden 
politikai erő a legtisztábban tartsa fenn és vallja ezeket 
az alapokat, semmilyen politikai érdekből ne engedjen 
meg kétértelműséget, ne tegye viszonylagossá állás-
pontját.” 

(Lipták Béla Magyar Lobbi jelentése nyomán. HKZS)

Kedves Zsuzsó!
Szeretettel gratulálok a július-augusztusi 

számban a Chaco-i magyarokról szóló mel-
léklethez. Kiváló gondolat, és éppen ezek 
a helyi összefoglalók azok, amelyek hiány-
pótlóként oly gyakran hiányoznak egy-egy 
ország (vagy akár város) különböző magyar 
emigráns közösségeiről.

Igen tetszett az összeállítás alapossága 
is, például az, ahogy a Msgr. Luttort és P. 
Kótait ábrázoló csoportképen nyilakkal 
pontosan bejelölték a két atya alakját, 
ami a későbbi időkben lehetővé teszi az 
azonosítást.

Nem tudom, van-e rá lehetőség, hogy az 
újságnak eljuttatott (vagy kölcsönadott) régi 
fényképeket beszkenneljék és úgy digitális 
formában is megőrizzék az utókornak. Csak 
egy ötlet - tudom, hogy amúgy is rengeteg 
a tennivaló. Kézcsókkal,

                  Dr. Tóth Gergely, 
Kalifornia

----------
Kedves Zsuzsó!

Elkészült a LAMOSZSZ (Latin-Amerikai 
Magyar Országos Szervezetek Szövetsége) 
összegezése a dél-amerikai magyarság 
helyzetéről, ill. a latin-amerikai magyarság 
helyéről a magyar nemzetstratégiában. Már 
2005-ben rádöbbentünk, hogy Magyar-
országon alig-alig ismerik Dél-Amerika 
magyarságának életét, eredményeit és 
küzdelmeit. Meg kellett kezdenünk azt 
az ismertető munkát, amelynek nyomán 
felkerülhetünk a „magyarság térképére...” 
Ez lassan, lépésről-lépésre meg is történt. 
Az összefoglaló tartalmazza az eddig elért 
eredményeinket. Még igen sok munka van 
hátra, amíg különböző fontos fórumokon 
megkapjuk a felszólalási jogot…   

Szeretettel                             
  Benedek László, Budapest

A LAMOSZSZ európai képviselője
(További adatok a Szerkesztőségben, és 
www.lamoszsz.hu/amh).

nem határozott és meghatározhatatlan – ám valójában 
önkényesen, a legagresszívabb amerikai körök kényé-
nek megfelelő úton-módon meghatározott – »háborút 
a terror ellen«.”

A Szent Koronát becsmérlő, a hazát kiárusító Gyur-
csány Ferenc meglátogatta az amerikai világhatalmi 
érdekekért Irakba rendelt magyar katonákat, az egyik 
amerikai támaszponton lefényképeztette magát hadügy-
miniszterének és katonáinak társaságában, fején roham-
sisakkal, kezében géppisztollyal, golyóálló mellényben. 
Érthető, hogy nem tetszett a világ-átalakítóknak Orbán 
Viktor, akit Charles Gati (egykori Gáti Károly) USA 
elnöki tanácsadó több mint két órán keresztül mindhiá-
ba győzködött, hogy – akkor mint miniszterelnök – ne 
vonja ki katonáit Irakból. A szocialista miniszterelnök 
viszont jövő évre megemelt létszámú katonai részvételt 
ígért a kapitalista terjeszkedésnek, mégpedig közvetlen 
harcászati feladatokra. Bush még csak elhiteti USA pol-
gártársaival, hogy a hazát védi Irakban, de Gyurcsányról 
tudják a magyarok, hogy amerikai nagytőkések üzleti 
érdekeiért küld meghalni magyar fiatalokat. A jelszó 
lehetne: Világ fundamentalistái egyesüljetek!
(*) (Evangélikus Élet, 2006/39 – Mi is a fundamentalizmus?)  
(Kiemelések tőlünk. HKZS)

Kedves Zsuzsó!
Véleményt kértél. Szerintem a következő 

a helyzet:
Mint tudod, a „Che” itt halt meg, Valle-

grandeban. Egy kaland volt az élete és tör-
ténete, halála után pedig sokan ebből élnek 
és ez mozgatja a helyi turizmust is.

Bolívia hosszú ideig a katonák dikta-
túrájának csizmája alatt élt, az embereknek 
(jobb- és baloldal) Che Guevara valahogy 
mítosszá vált, mint egy utópisztikus álom-
nak a képviselője. Bátorságáért és intelli-
genciájáért sokan elismerik...

De most már nem ugyanaz a helyzet! Most 
már világosabb a Che szerepe, és most, mi-
vel nem akarjuk sem Kuba, sem Venezuela 
beavatkozását, ez a mítosz lassan távolodik. 
Az egyetemisták közt (az állami egyetemen, 
mert a privátokban nem) persze elég sok 
baloldali és extrém gondolkodású fiatal 
van, és nekik a Che... továbbá is egy hős.

Ölellek                               Rózsa Silvia, 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

----------
Kerestetés:

Tisztelt Szerkesztő Asszony!
A Magyar Rádióban hallgattam a Magyar 

Kolónia szervezéséért, működéséért mi-
lyen áldozatkészen dolgoznak. Gratulálok, 
köszönöm ezt a nemes tevékenységet. Sze-
mélyesen is érint munkájuk. A nagybátyám 
1922-ben vándorolt ki Újmosnicáról. A 
Trianon után Magyarországra jött édes-
apámmal 1940-ig levelezett. Sajnos ő már 
nem él, így címem sincs. 

Szeretném a rokonaim leszármazottait 
megtalálni. Talán már csak unokák élnek? 
Itt unokáim beszélnek, írnak angolul, néme-
tül, oroszul, olaszul. Tisztelettel 

Dr. Nádházi Lajos, Veszprém  
(Cím a Szerkesztőségben). 
Adatok: Nádházi János, szül. 1890
Anyja neve: Cseke Juliánna 
Felesége Marjai Juliánna, szül. 1898
Fiúk János, szül 1920, 1940-ig Buenos 
Airesben éltek

Advent
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körülvevő argen-
tínai, ill. brazíliai 
Nemzeti Parkokat 
a „Világörökség” 
címmel tüntette ki. 
Szerk.) Valóban 
lenyűgöző lát-
ványosság, de nekem mégis a tropikus 

n ö v é n y z e t 
közé ékelt ki-
sebb vízesé-
sek tetszenek, 
m e r t  e z e k 
színpompá-
s a b b a k  é s 
aránylag job-
ban megkö-
zelíthetők a 
biztos, erős 
pallókon. 

A nagyobb élvezethez el kellene valaho-
vá süllyeszteni a zsibongó, fényképező, 
filmező turistahordát. (tavaly kb. 1 millió 
látogató volt. Szerk.) De hát vannak - ki 
kell őket bírni! Mert nemcsak a dörgő-
dübörgő szivárványos zuhatag szép, 
hanem a millió, ezerszínű pillangó is, 
amelyek békésen megpihennek a nyitott 
kezeden, válladon, fejeden, és (állítólag) 
az emberi izzadtság só- és ásványtartal-
mát szopogatják görbe csápjaikkal.  Egy 
csomó színes gyíkocska is napozik a 

környező fák törzsén, 
a karfákon, a földön, és 
időnként el-elkapnak 
egy-egy szórakozott 
pillangót. De annyi a 
lepke, hogy minden 
gyík jóllakhatna…  Az 
egyik folyócskában, 
amit áthidal a palló, 
egy yacaré (dél-ame-
rikai krokodil) sütké-
rezik egy félig elmerült 
sziklán és ügyet sem 
vet a felette elvonuló 
turistatömegre. Egy másik kiálló sziklán 
egy hatalmas búvármadár, kormorán (itt 
bigua a neve) szárítgatja kiterjesztett 
szárnyait a meleg napsütésben. Egy tucán 
nézi magát a víztükörben, a parton mo-
sómedvék, coatik futkosnak, és az egész 
trópusi flóra-fauna velünk együtt élvezi a 
meleg őszi napsütést.

Alig félóra múlva olyan trópusi vihart 
kapunk, hogy percek alatt bőrig ázunk, 
bár a vízesések permete amúgy is jócs-
kán megnedvesített már bennünket. De 

amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan el 
is múlik! 

Másnap változatlanul esik, ezért a bra-
zil oldal megtekintése helyett az Itaipú 
óriásgátat nézzük meg,  amelynél csak 
a Kínában most épülő Jangce-gátja lesz 

(állítólag) nagyobb. A buszunk végigmegy 
az óriásgátra épített műúton: megkapó, 
hogy a gát mellett elterülő, parkírozott 
töltésen apró facsemeték mellett kis táblák 
örökítik meg a gátépítésnél alkalmazott 
munkások, pallérok, mérnökök, techni-
kusok neveit. Minden embernek van egy 
fája a nevével (több ezer!), akire mint 
gátépítőre majd az unokái is emlékez-
hetnek! Értékes, szép gondolat!

Ezután átér buszunk a paraguayi ol-
dalra, a Ciudad del Este városkába, ahol 
Dél-Amerika legnagyobb zsibvására van 
és ahol a reklám szerint „mindent jóval 
olcsóbban vásárolhatsz, mint másutt…” 
A nyüzsgő sátorvárosban a főképpen 
kelet-ázsiai bóvli áruk mellett egy-két 
sátorban valódi paraguayi indiánszöve-
teket, ñanduti csipkéket, fafaragást lehet 
kapni (érdemes alkudni, ha van rá időd 
és kedved!). Csoportunk hölgyei közt 
adódott, aki 12 esernyőt, 6 szalmakalapot, 
elképzelhetetlen mennyiségű fehérneműt 
összevásárolt… A „nagyszerű bevásárlás 
örömére” aztán vacsora után nagy dáridó 
a hotel mulatójában! Kóstolgatjuk a caipi-
rinhát, a tipikus brazil koktélt, ami kipré-
selt kiscitromokra (sok cukorral és jéggel) 
öntött cachaça nevű cukornádpálinkából 
készül, és szalmaszálon szörpöljük. Így 
aztán hajnali egy óráig ropjuk a rockot 
és a brazil batucadát.

Másnap is esik, mégis megnézzük a 
vízesést brazil oldalról is. Itt az „Ördög 
torkát” egész közelről lehet látni. Viszont 
a szemerkélő eső és a sűrű vízpára olyan 
ködöt teremtett a morajló zuhatag köré, 
hogy csak úgy odaképzeltük a köd mögé 
az óriási magasságból lezúduló víztöme-
get, mert látni nem sokat lehetett belőle! 

A vasrácsos pallón visszafelé jövet az 
előttem lépkedő pár ismerős hanglejté-
sére leszek figyelmes. Mikor az irtózatos 
mennydörgéstől kissé eltávolodunk és 
csitul a zaj, megkérdem: „What language 
are you speaking?”

„Hángerien” jön a válasz, kitűnő óbudai 
kiejtéssel.

„Nos, hogy tetszik a mi szép kis 
vízesésünk?” kérdem, természetesen 
magyarul. 

„Áj dont ánderstand” – jön a válasz.
Tisztázás után lekezelünk, eldörmögjük 

a nevünket, de a férfin látszik, hogy nincs 
úgy megilletődve, mint a társa (felesé-
ge?), mert, ugye, ő most egy világkörüli 
úton van, mint milliomos, és nem áll 
szóba holmi jött-ment magyarral, mert ő 
ahhoz túl büszke! Újgazdag attitűd. Már 
több ilyennel találkoztam Barilocheban 
is! Ők európai globetrotterek. De az asz-
szonyka kedvesen kérdezősködik: „Mióta 
tetszik itt lenni?” 

„A szomszédos Argentínában már 
vagy 60 éve. És önök hogy jutottak ide?” 
– kérdem.

„Jaj, igen, egy luxushajóval érkeztünk 

Rio de Janeiróba és ott ajánlották ezt 
a kirándulást. Holnap már megyünk 
vissza, és tovább a Déli Sarokra, az An-
tarktiszra”, - büszkélkedik az asszonyka, 
és lefényképeztetjük magunkat a vízesés 
előtt, mert: … „ezt nem fogják elhinni a 
pesti barátnőim, hogy olyan magyarral 
találkoztam, aki 
60 éve van Dél-
Amerikában és 
úgy beszél ma-
gyarul mint mink 
(sic).”  Végered-
ményben, mi ma-
gyarok: vagyunk 
mi mindenhol a 
világon! 

M e g y ü n k  a 
felvonóba, hogy 
a három emelet 
magas sziklán 
ne kelljen fel-
kapaszkodni a 
kijárat felé. Ez is a modern Brazíliához 
tar tozik  és  a  k i tűnően kiépí te t t 
turistacsalogató infrastruktúrájához!

Hadd említsem még meg, hogy a bra-
zil-argentin határon a vámvizsgáló, 
finánc egyenruhás hölgy megkérdezte, 
hogy „exnarkó” vagyok-e, mikor a 
kábítószer után szimatoló dresszírozott 
kutyák iránt érdeklődtem. Mire én csak 
mosolyogtam, így azután ő sem firtatta 
tovább, hanem bólogatva tovább vizsgálta 
a határátlépők csomagjait. 

Ezek után már csak a San Ignacio 
guarani-indián rezerváció romjait néztük 
meg, ahol a Jezsuiták (köztük magyar 
származású szerzetesekkel!) a XVIII. 
században egy jól szervezett, civilizált 
közösséget teremtettek a félvad guarani-
indiánok között. Sajnos, a spanyol mo-
narchia ezt nem tűrhette, mert – úgymond 
- „államot alapítottak az Államon belül”, 
és kiebrudalta a Rendet a kontinensről. 
Az indián lakosságot vagy rabszolgának 
adták el, vagy elmenekültek a környező 
őserdőkbe, és a kitűnően organizált, vi-
rágzó közösség megszűnt, a középületek, 
templomok, lakások leomlottak, benőtte 
őket az őserdő, és csak nemrégen újí-
tották fel a romvárost, mint turisztikai 
érdekességet: megmaradt utánuk a ro-
mokból is látható művészi és grandiózus 
építkezésük. A kis rongyos, maszatos 
indiángyerekek most is ott koldulnak a 

turistáktól a bekerített komplexum bejá-
ratánál, vagy primitív kis kézimunkáikat 
próbálják nekik eladni. De hát ugye, ma 
nem az önkényuralkodók nyomorgatják 
az országot, hanem demokrácia van, ahol 
mindnyájan egyformák vagyunk!? 

Csak az a baj, hogy egyesek egyfor-
mábbak, mint mások!
(*) A Cataratas del Iguazú (guarani nyelven: 
Yguazu, portugálul: Cataratas do Iguaçú) 
nevénél érdemes megállni: 2 szóból áll: “y” 
(kiejtése, mint a torok összehúzódásából adó-
dó magyar ű) és “guasu” (kiejtés: guadszú), 
jelentése guarani nyelven: víz és nagy. 
(Szerk. megj.: A cikket helyhiány miatt rövidítve 
közöljük. Képanyag DJ és http://es.wikipedia.
org/wiki/Cataratas_del_Iguaz%C3%BA)

Emeletes buszon érkeztünk a Buenos 
Airestől a kb. 1300 km fekvő szubtro-
pikus Misiones tartományba.

Az első állomásunk napsütéses, meleg 
időben a Wanda-i drágakőbánya. Virágzó 
banánfákkal övezett úton, színes pillan-
góktól és smaragdzöld kolibriktól kisérve 
leballagunk a bányalukba, ahol hatalmas, 
nyitott geodák kínálják kristályszíveiket: 

kívülről  csak 
egy közönséges 
szikladarab, de 
a belseje millió 
szikrázó kris-
tály… Wanda 
helység a nevét 

egy lengyel emigráns hercegnőtől kapta. 
Ő volt a birtok eredeti tulajdonosa, aki az 
első vulkanikus eredetű geodákat találta.

Aznap délutánra megérkezünk a Hár-
mas Határ brazil oldalára, egy elegáns, 
minden luxussal felruházott szállodába, 
gyönyörű, gondozott, tropikus parkkal, 
nagy úszómedencével. Idegenvezetőnk 

szerint az argentin hotelek drágábbak, a 
brazíliaiakhoz képest elöregedtek. Petőfit 
alkalmazom: „Oh, második Hazám, 
Argentína… mikor ébredsz önérzetre? 
Mikor? Mikor??”

Másnap még mindig csillogó napsü-
tésben megnézzük a világ egyik legna-
gyobb, gyönyörű, természeti csodájának 
számító vízesésnek az argentin oldalra 
eső részét. Egy kis nyitott turista-vici-
nálison,  ami a dzsungelen keresztül vagy 
10-15 km-es sebességgel „vágtat” velünk, 
eljutunk a vízesést keresztül-kasul szelő 
pallóhálózat bejáratáig.

Mikor ezelőtt vagy húszon-egynéhány 
esztendővel utoljára voltam itt, még csupa 
deszkapalló volt csak, amit szerencsére 
elvitt egy vízáradás (egypár korhadt 
oszlopa még ma is látható). Helyébe 
vasbeton cölöpökre acélrácsos, karfás 
pallókat építettek, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílik az Iguazú folyóból táplált 
vízesések sokaságára. 

Összesen 275 vízesés, köztük egyesek 
elérik a 70 m magasságot. A legnagyobb 
és leghíresebb a „Garganta del Diablo” 
(az Ördögtorok). 

A vízesés közelében mennydörgésszerű 
a zaj. A vízcseppek, mint sűrű eső borí-
tanak el, de a napsütésben egy gyönyörű 
szivárvány jelöli a vízpermet határát. Az 
az érzésem, hogy a Föld teremtésében, a 
Genezisben veszek részt! (Az UNESCO 
1984-ben, ill. 1986-ban a vízeséseket 

Dombay Jenő: 
Iguazú – a „nagy víz” (*)

A szerző és felesége, Regina 

Tucán madarak

A San Ignacio romok (részlet)

Mimikriző gyík...

Regina az ezeréves fatörzsnél 

Örvénylő víz 

A szerző feleségével és 
a plasztikba csomagolt 

világjáróval 
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Október Lajtaváry Marika a Szeretet-
házban végzett 10 év önkéntes munka után 
elbúcsúzik. Emléktáblájának felavatása. 
(l. AMH a hír jelentését novemberi számunkban).

Október 23. Megemlékezés. Dr.Vajda 
Gyula közbenjárása eredményeképpen 
1991-ben São Paulo város törvénybe 
foglalta, hogy „Október 23 a Magya-
rok Napja”. A 11.128-as törvény 1991. 
december 2-án lépett életbe, az akkori 
munkáspárti (Partido Trabalhista = PT) 
Luiza Erundina de Souza főpolgármester 
asszony aláírását viseli, és t.k. előírja, 
hogy ezen a napon São Paulo város a 
bevándorolt magyar közösséggel egye-
temben megemlékezik az 1956-os forra-
dalomról és azokról a hős magyarokról, 
akik akkor hazájukért az életüket adták. 
Azóta az ünnepély São Paulo Parlamentjé-
nek (Câmara Municipal) a dísztermében 
történik, igen ünnepélyes keretek között, 
São Paulo, Magyarország és Brazília 
zászlóival a háttérben. A közönséggel 
szemben az elnöki asztalnál középen a vá-
rosatyák elnöke, majd jobbra és balra tőle 
a magyar főkonzul (rendszerint a magyar 
nagykövet nem tud lejönni São Paulóba 
Brazília fővárosból), majd a Magyar Ház 
és a Segélyegylet mindenkori elnöke. 3 
ünnepi beszéd hangzik el: a vereadortól 
(városatyától), a magyar főkonzultól és a 
Magyar Ház elnökétől. 2007-ben az elnök 
távollétében a Magyar Ház elnökhelyette-
se, Tirczkáné Palluch Erzsébet mondta az 
ünnepi beszédet. Téma: szabadság, a né-
pek függetlensége és magyar emigránsok, 
akik hozzájárultak Brazília fejlődéséhez. 
Tavaly ezek után bemutattunk egy doku-
mentumfilmet a forradalomról. Amikor 
beosztható, a város katonazenekara is 
jelen van, eljátssza a brazil és a magyar 
Himnuszt. 

A Könyves Kálmán Szabadegyetem 
is megemlékezett Október 23-ról: Linka 
Ödön OSB rektor beszélt saját 56-os 
élményeiről, és a Bánk Bán film került 
levetítésre.

(Befejező rész a következő számban)

humoros jelenetek az alkalmazottak és a 
brazil önkéntesek előadásában. 

Szent Imre Kollégium: Szent István 
napja (augusztus), a Katolikus Egyház 
szervezésében. Zászlófelvonás, körme-
net, mise, ünnepély és ebéd. 

Linka Ödön OSB házigazda 
ünnepi beszédet tart 

(2007.VIII.19)

Ödön páter a két magyar kon-
zullal: Maris Zsolt (São Paulo) 
és Dr. Misi Gyula (Brazíliavá-
ros)               (2007. VIII.19)

Háromhavonta 
Ételfesztivál. 
Mélyhűtésre 
alkalmas cso-
magolásban 
magyar éte-
lek, de friss 
magyar süte-
mények, magyar borok, magyarországi 
konzervek és más finomságok is. Ennek 
a rendezvénynek olyan közönsége van, 
akik másra nem jönnek: vegyesházaspá-
rok, ahol a magyar fél magyar ételekkel 
tölti meg a mélyhűtőjét. Magyar szárma-
zású családok hozzák brazil barátaikat, 
hogy magyar ételekkel ebédeltessék meg 
őket. A rendezvény jó bevételt hoz, ami 
50-50%-ban eloszlik a Magyar Ház és a 
Segélyegylet között. 

A 13. Szondi György cserkészcsapat 
függetlenül végzi cserkészfoglalkozá-

sait, téli és nyári 
táborait, a Szoli-
daritás Tűzét, a 
Külföldi Magyar 
Cserkészszövet-
ség utasításai 
szerint.

Minden alkalommal, amikor csak le-
het, a bejáratnál állnak egy jókora asztal 
mögött önkéntes könyvtárosaink és 
fillérekért árulják a használt könyveket. 
(A bevétel kell anyagra a könyvek kar-
bantartására). 

Magyar Szeretetbál a Segélyegylet 
anyagi támogatására. A Tánccsoportok 
nyitó népitánca és az elsőbálosok bemuta-
tója adja a bál magyar jellegét. Ez a brazil 
kolónia évi gálabálja. 

Évente egyszer-kétszer, rendszeresen:
Minden év februárjában program-

egyeztető megbeszélés a csoportok 
vezetői között a dátumokról, napokról 
és az órarendről, amelyeket betartandók, 
hogy ne legyen ütközés.

Szent Imre Kollégium, nagyterem: 
Március 15. ünnepély. Bemutatkozott 
Dr.Pólyi Csaba, új magyar nagy-
követ.

Virágvasárnap: Pirostojás ünnep a 
Szeretetházban: tábori mise, pálmaág-
szentelés, ebéd, néptáncbemutatók, 
a lakók által készített tárgyak vására, 
sorsolás. 

Tábori mise 

Kiss Gábor húst 
(churrascot) süt 

E b é d  u t á n 
kezdődik a nép-
t á n c b e m u t a t ó 
(2007.IV.1)

Magyar ház „Teniszkupa”, tavasszal 
és ősszel.

Táncház: A tánccsoportok rendezésé-
ben, sporadikusan. Tánc, lángos.

Evangélikus templomban és udvarán: 
Anyáknapi bazár és ebéd.

Református Egyház helységeiben: 
Anyáknapi bazár és ebéd.

Szeretetház: Júliusi brazil falusi mu-
latság (Festa Junina) a lakók, alkalma-
zottak részére. Brazil édességek, körtánc, 

Illyés Gyula kérdezte egy értekezé-
sében, hogy „Mit ér az ember, ha 
magyar?” A mi kérdésünk lehet: „Mit 
ér egy külföldön élő közösség, ha ma-
gyar?” Talán annyit, amennyi és ami-
lyen munkát végez. Amennyi életjelet 
ad le... még...

Minden hét / hónap 
ismétlődő programjai: 

A Magyar Házban:
Minden hétfőn az önkéntes könyvtá-

rosok rendezik és leltározzák a magyar 
könyvtárat.

Minden kedd este kötetlen csoportok 
sakkoznak, bridzseznek, vagy tarok-
koznak. 

Minden pénteken találkozik a Ropogós 
Táncház. 

Minden szombat du. gyakorol a Zrínyi 
Táncegyüttes.

Minden vasárnap du. gyakorol a Pánt-
lika és Sarkantyú tánccsoport.

Minden 2. hétfőn este igazgatósági 
megbeszélés. 

Minden hó 3. szerdáján találkozik a 
Magyar Nőszövetség. Ebéd, múzeumok 
látogatása, stb.

Minden hó 1. csütörtök este Cserkész-
barátok vacsorája, esetenként tábori 
vagy úti beszámolókkal, vetítéssel. Pl. 
Gombert Károly úti beszámolója vetí-
téssel Atacamáról, a világ legszárazabb 
sivatagáról.

Minden hó utolsó péntekén magyar 
filmek vetítése. 

Minden hó 2. szombatján Ökume-
nikus Bibliaóra (ebben a hónapban volt 
a 286-ik!)

Minden hó 3. szombatján Könyves 
Kálmán Szabadegyetem. 

Minden kedd-szer-
da-csütörtök este 
magyar nyelvkur-
zusok kezdőknek és 
haladóknak. Az új 
nyelvkurzus a Se-
gélyegylet kezde-
ményezésére indult.

Szeretetház: Új kezdeményezés: Min-
den hónapban egy szombaton Dia da con-
vivência (az együttélés napja). Önkén-
tesek vezetésével szabadfoglalkozás, 
kertészkedés, kézimunkázás, kerámia, 
festés, művirágkészítés, zenehallgatás, 
kis előadások a bentlakók, rokonaik és 
más érdeklődők számára. 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ (Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Brazíliai magyar kolónia  
- Visszatekintés a 2007. évre (1. rész) -

Mindenki komolyan 
vesz i  a  munkát !   
(2007. V. 26)

Dr. Dénes Tibor, a 
Segélyegylet elnöke 

Egy brazil „Bújj-bújj, zöld-ág...” 

Tiago és Krisztina 
bevonulása. (2007. IX.22)

L-alakú asztal körül a vendégek (2007. VII.5)

A Brazil-Magyar Segélyegylet Szeretetháza

Körtánc 2007.VI. 30

Cserkészek a Szent István napi 
Szolidaritás Tüze körül 

Tiago, Kissné Koszka Márta és Piller Tóth Krisz-
tina elsőbálos (2007.IX.22)

Koszka Árpád kincstárnok, Dr. Dénes Tibor elnök, 
az ünnepelt Lajtaváry Marika és Ráth Magdolna 
alelnök

Ráth Magdolna (Magi) Segélyegylet elnökhe-
lyettes, Dr. Pólya Csaba új nagykövet, Dr. Dénes 
Tibor Segélyegylet elnök (2007.IX.22)



2007. December                                                  ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                        5.  OLDAL  

GYORSPOSTA
- Az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűz 

áldozatairól kegyelettel emlékeztek meg a Gyász-
téren elhelyezett emlékműnél. Döbrentei Kornél 
költő idézte fel az 51 évvel ezelőtti forradalmat: 
„1956 a történelem kivételes pillanata volt, amikor mindenki 
tudta, hol a helye”.

- Valóban Magyarország és Lengyelország felvásárlásáról 
beszélt Simon Peresz izraeli államfő egy fórumon. A nagykövet-
ség szóvivője szerint „senkit nem akart megsérteni a botrányt 
kavaró kijelentésével, inkább szerencsétlen szóhasználatról 
lehet szó”.

- Kegyeleti gyertyagyújtást rendeztek a háborúban hősi halált 
halt, hadirokkanttá vált katonák, a forradalmak, szabadsághar-
cok mártírjai és a katonai szolgálatteljesítés közben elhunytak 
emlékezetére a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán, 
Budapesten.

- Magyar találmány nyerte a nemzetközi innovációs ver-
senyt. Egy arany, 3 ezüst és 2 bronzérmet valamint 4 különdíjat 
szerzett meg a Magyar Feltalálók Egyesülete, amely 17 találmány-
nyal szerepelt az 59. alkalommal, Nürnbergben megrendezett 
IENA („Ideen - Erfindungen - Neuheiten”) nemzetközi találmányi 
kiállításon. 4 országból több mint 800 új műszaki alkotást mutattak 
be. A németek 365 találmánnyal neveztek. A legtöbb külföldi 
találmány Malájföldről érkezett, 9 egyetemük összesen 70 sza-
badalmaztatott high-tech megoldást mutatott be.

- Az utak helyett inkább a vasutat kellene fejleszteni - nyilat-
kozta Sólyom László. Az államfő elmondta: a szárnyvonalakat 
nem lehet csak utasszámlálás alapján megszüntetni.

(MNO, Magyar Nemzet, Magyar Hírháló)

voltak jól működő szénbányáink szerte 
az országban, de még az „emberarcú 
szocializmus” időszakában (80-as, 90-es 
évek) felszámolták azokat. A csilléket, 
a síneket, gépi berendezéseket feldarabolták s eladták 
ócskavasnak. A bányászokat átképezték varrónőknek. 
Azaz, pontosabban: varrni tanították őket. Így most 
ostravai cseh szénnel fűtünk, ami szintén nagyon drága. 
Olyan drága, hogy ha a mi bányászaink még dolgoznának 
s naponta kétszer hátizsákban hoznák fel a szenet, már 
jól járnánk... No de ami elmúlt, arról csak ábrándozni 
lehet.

Valami hasonló baklövésnek vagyunk most az 
elején. Okos elemzők, szakértők kitalálták, hogy nincs 
szükség a kisebb vasútvonalakra, ezért újabb s újabb 
szárnyvonalak bezárását tervezik. Mondván: nem gaz-
daságosak. A falvak lakói pedig, miután egyebet nem 
tehetnek, tiltakoznak, mert ezzel végképp beszűkülnek az 
életlehetőségeik. A kormány azonban határozottan kitart 
az elhatározás mellett, mert le kell faragni a kiadásokat. 
Pedig ha egy picit oda figyelnének a franciákra, németek-
re, láthatnák, hogy milyen nagyarányú vasútfejlesztések 
folynak ott. Ui. idő kérdése és az üzemanyagok drágulása 
miatt újra vasutak felé fordul a szállítás és a tömegközle-
kedés. A vonalbezárások ellen a vasutasok is felemelték 
szavukat. Sztrájkokat helyeztek kilátásba.

A közhangulat az elmondottak tükrében érzékel-
hetően pesszimizmusba hajlik. Az egészségügy áta-
lakításáról se jönnek jó hírek. Némely műtétekre már 5 
évet kell várni! Hogy ez a helyzet hogyan állhatott elő, 
erről sejtelmünk sincs. Mindenesetre az egészségügyi 
miniszter ifjú férjével Afganisztánba utazott, egy ott 
épülő kórház alapkő-letételéhez...

Nem jobb a helyzet az új hazai beruházások terén 
sem. A tokaji borvidéken például egy szalmatüzelésű 
erőművet kezdtek el építeni. Akik ismerik a tokaji vi-
déket, azok tudják, hogy tokaji dombvidéken sok min-
dent lehet találni. Kivéve szalmát, mert a búzamezők az 
alföldi rónákon ringatóznak. Tokaj szőlővesszején pedig 
évszázadok óta nektár terem... Így tehát a szalmát kamio-
nokkal kell majd Tokajon átszállítani, ami ellen a helyi 
lakosok kézzel-lábbal védekeznek. S persze remény-
kednek, hogy a történelmi borvidék, ami egyébként a 
„világörökség része” címet is elnyerte, megmenekül a 
füstöt pipáló szalma erőműtől.

Szerencsére a sportban mindig akad egy kis vigasz. 
Nem múlik el hét, hogy fiaink-leányaink ne tüntetnék ki 
magukat valahol a világban, s így szereznek jó hírnevet a 
hazának. Most Talmácsi Gábor versenyzőnk nyerte a 125 
kcm-esek között a gyorsaságimotoros-világbajnokságot,  

mégpedig a koronát a nagy riválistól, Spanyolországból 
- az oroszlánbarlangból hozta el! Szólni kell a spanyol 
közönség sportszerűségéről is, akik felállva ünnepelték 
a remek sportembert. Mi pedig megint kaptunk egy kis 
lelki biztatást.                  Barkuti Jenő, Magyarország

  Í g y  é l ü n k ,   é l d e g é l ü n k  .  .  .
 (levélrészlet Magyarországról)

Elmúlott ez az október is. S ahogy várható volt, már 
a hónap kezdetétől október 23-ra figyelt az ország újságot 
is olvasni tudó közönsége. Vajon megismétlődnek-e a 
tavalyi események? Ki lehet-e menni az utcára, vagy 
jobb otthon maradni? E gondolatok jegyében közeledett 
a nemzeti ünnep, amit botrányos megnyilatkozások, 
sajtóhírek borzoltak. 

S talán a történtek után ki szabad már mondani, 
hogy az utódpárti szocialisták egy jelentős része csak 
színleg tekinti nemzeti ünnepnek az 56-os szabadságharc 
emléknapját. Lelkük mélyén, s egymás közt, tovább-
ra is „ellenforradalomról” beszélnek. Havas Szófia 
(Horn Gyula unokahúga), aki szocialista országgyűlési 
képviselő is, ilyen irányú véleményének már nyíltan, 
sajtóban is hangot adott. Gyurcsány miniszterelnök 
szerint pedig: 1956 szocialista reform volt. Legalábbis 
annak indult...

Márpedig ha egy nemzeti ünnep megítélésében ilyen 
vélemények kelhetnek szárnyra, akkor a nemzeti meg-
békélésnek nincs realitása. Lényegében itt sűríthetőek 
össze az ideológiai ellentétek, amelyek majdan a ma még 
élő részvevők, tanúk elhunytával térhetnek talán nyug-
vópontra. Addig pedig a két tábor egymásnak feszülése 
lesz a jellemző. Koszorúzások és tiltakozások, bekiabálá-
sok, kommentálások kötik le a figyelmet. A gazdasági 
és kulturális élet pedig ehhez a birkózáshoz igazodik, 
mert félelem, harag ébred a lelkekben. Meghasonlott, 
egyensúlyát veszített nemzeti öntudattal pedig aligha 
lehet kibontakozni a válságból. Az ország megítélése 
lejjebb s lejjebb csúszik a nemzetközi mércén.

Ami a nemzeti ünnepet illeti: tervek szerint alakult. 
A miniszterelnököt kordonok és rendőrszázadok védték. 
Az Opera környékén - ahol a kiválasztottaknak az ünnepi 
beszédet elmondta - szinte kijárási tilalmat tartottak. 
Még az operakórus tagjainak múltját is ellenőrizték! 
A magukat radikálisnak nevező fiatalok megpróbáltak 
az Opera közelébe jutni, de a rendőrség vízágyukkal, 
könnygázzal és kisebb kézi tusával sikeresen távol tar-
totta őket. A Fidesz ünnepi nagygyűlése esőtől áztatva, 
szomorkásan - de rendben lezajlott. A megemlékező ko-
szorúzásokat a kormány vezetői, képviselői a közönség 
kizárásával tették, mialatt mintegy háttérzajként sípok, 
kolompok és füttyök szóltak.

Október hónap fő hírei között talán mégsem a 
botrányos nemzeti ünnep, hanem a magyar gazdaság 
nemzetközi besorolása (befektetési biztonsága) lehetne 
a vezető hír, mint egy iskolai osztályzat, tekintve, hogy 
a 47. helyre, Indiával kerültünk egy színvonalra. Ma-
gyarán: leszakadtunk az európai mezőnytől - miközben 
a kormánypropaganda „dübörgő gazdaságról” beszél...

A rossz bizonyítványról szóló értesüléseket a 
kormányhoz hű sajtó úgy igyekezett elfedni, hogy az 
egész politikai elitről rossz képet festett. Ilyen alkal-
makra mindig akad egy nyuszi, amit elő lehet húzni a 
bűvészcilinderből, és amire rácsodálkozik a közönség. 
Most, hogy a „nyilas veszély” már nem aktuális, a 
képviselők költségelszámolása került elő. Széltében-
hosszában arról beszéltek, írtak s nyilatkoztak, hogy a 
képviselőknek miért nem kell számlát adni a költségeik 
elszámolásához, amikor a gyalogos plebejusoknak még 
egy gombról is kell? Nosza, ezen bizony nyomban fel-
hördült a piacról élő közönség, s lesújtóbbnál lesújtóbb 
véleményeket mondtak minden képviselőről, akik „csak 
tömik a zsebüket”. Gyurcsány miniszterelnök pedig 
„tisztasági programot” jelentett be, amelyben megemel-
nék a képviselők fizetését, hogy ne kényszerüljenek ilyen 
„szabálytalanságokra”. Ebből aztán véget nem érő vita 
kerekedett. A lényegről: az ország lecsúszásáról pedig 
majdnem mindenki megfeledkezett...

Korrupciós híreket inkább mellőznék most. Úgy va-
gyunk már ezekkel az információkkal, mint az időjárás-
jelentéssel. Az ellenzék azonban újra s újra reklamál. 
A kormány pedig fittyet hány rájuk. Csupán példaként 
mondanám a legutóbbi botrányt, amely a pénzügymi-
niszter - 55 millió forintos - Áfa (általános forgalmi 
adó) csalásáról szólt. Ezt azzal intézték el, hogy „már 
visszafizette az elcsalt milliókat”. Néhányan bátorkodtak 
megkérdezni, hogy mikor? hová? kinek fizette vissza? 
Hol vannak a bizonylatok? S hogy a visszafizetéssel el 
lehet-e feledni a csalást? Erre viszont nem válaszoltak 
a kormány szóvivők. Így a süketek párbeszédéhez ha-
sonlított a „dialógus”.

A Fidesz vezetők viszont három népszavazási kér-
désre zöld fényt kaptak, s 48 óra alatt összeszedtek és 
leraktak az asztalra félmillió aláírást, ami némileg meg-
lepte a hazai és külföldi elemzőket... Innen számolva 30 
nap múlva ki lehet írni a népszavazást, amitől a Fidesz 
vezetők elsöprő győzelmet remélnek. A jelekből ítélve 
tehát: Isten malmai, ha lassan is, de minden bizonnyal 
őrölnek. Erre utal az is, hogy az SZDSZ - a koalíciós 
kistestvér, akinek sípjára táncolnak a szocialisták - 1 
százalékra redukálódott. A vezető kormányzó párt 15 
százalékra apadt...

A kisember pedig fél a téltől. Újra emelik az energia 
árakat. A külföldi gáz szinte megfizethetetlen. Valaha 

Kurucz László: 

A KURDOK
A világ legnyugtalanabb vidékén ismét szólnak a fegyve-

rek, és a szenvedő kurd lakosság azt sem tudja, ki mellé 
álljon, ki védi meg házát és életét a háború bombáitól.

A kurdok iráni eredetű árják, akik a nagy perzsa háború 
idején szóródtak szét a Közel-Kelet híresen termékeny 
félholdján, és ma már 4-5 ország területén főleg hegyi 
falvakban élnek. Xenophón, a nagy görög történetíró is 
tesz említést róluk a perzsa háborúkról szóló könyvében, 
Kr.e. az V. században. Az óriási sémita-arab és török 
szomszédság ellenére is megőrizték nyelvüket, szoká-
saikat, de valahogy államot sohasem tudtak alkotni, ott 
mindig nagyobb hatalmak, perzsák, szaszanidák, arabok, 
bizánciak, majd utoljára az angolok igázták le a sokfajta, 
soknyelvű és sokvallású népeket. A kurdok mohamedánok, 
de vajmi kevés kapcsolatuk van a térség óriási arab-mo-
hamedán világával. Az I. Világháború után egy egészen 
rövid időre létrehoztak egy Kurdisztán nevű államot, de 
ez nem volt életképes, a szomszédok hamar felosztották 
egymás között. 

A nép mindig is, ma is félnomád életet él, a szunnita 
mohamedánokhoz tartoznak, de mindig híresek voltak 
arról, hogy kiváló katonák. Még Iránban élnek viszony-
lag békében mintegy 6 millióan, de Irakban mindig 
is üldözöttek voltak. Noha az első öböl-háború után 
a szövetségesek bizonyos védelmet nyújtottak nekik, 
Szaddam mégis elképesztő kegyetlenséggel ölte őket, nem 
is titkolva népirtó szándékait. A legnagyobb probléma 
a török területen élő, mintegy 10 millió kurd, akik már 
számtalan felkelést indítottak a török hatalom ellen, mindig 
sikertelenül. A törökök teljesen be akarják olvasztani őket, 
nyelvüket sem használhatják.

Most, hogy az iraki háborúban az amerikaiak jó fegyver-
társra találtak a kurdokban, a törökök is be akartak vonulni 
Észak-Irakba azzal a nyíltan bevallott szándékkal, hogy 
elnyomják a kurdok esetleges önállósági törekvéseit. Ezt 
viszont a jenkik nem fogadták el, és egészen bizonyos, hogy 
a háború után az iraki kurdok, ha nem is teljes önállóságot, 
de valamiféle autonómiát fognak kapni, ami ugyancsak 
nyugtalanítja nemcsak Törökországot, hanem Szíriát is, 
ahol szintén él vagy 3 millió kurd.

Érdekes, hogy maguk a kurdok nem követeltek soha 
önálló államot. Ehhez hiányoznak a történelmi képessé-
geik, de szeretnének végre békében élni. Mivel a törökök 
nem járultak hozzá, hogy a szövetségesek rajtuk keresztül 
támadják meg Irakot, valószínűleg az ottani kurdok életé-
ben is valamiféle javulás lesz tapasztalható. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a közelmúltban az Európához csatlakozók 
közül éppen Törökországot zárták ki a kisebbségekkel 
szembeni magatartás miatt. Ez elsősorban a 10 milliónyi 
kurdra vonatkozik. Az iraki háború befejezése után nem-
csak arról lesz majd vita, hogy építsék újjá az országot, 
hanem remélhetőleg arról is, hogyan biztosítsák az ott élő 
népek kisebbségi jogait.

Kaliforniai hír:
Igen jól sikerült a 2006. szeptemberi 

és októberi budapesti terroresemé-
nyek kivizsgálásával foglalkozó 
Civil Jogász Bizottság beszámolója 
a Berkeley egyetemen (07.11.7). 
Mindhárom előadó meggyőzően és 
tökéletes szakmai felkészültséggel 
beszélt a kb. ötvenfős, főleg magyar 
hallgatóság előtt, amelynek egyhar-
mada fiatal volt. Utána vagy tíz 
fiatalnak volt alkalma Prof. Morvai 
Krisztina és Dr. Gaudi-Nagy Tamás 
ügyvéddel éjfélig beszélgetni. Volt 
egy-két liberális hallgató is, akik az 
elején vehemensen támadni próbálták 

a Bizottság munkáját, ill. megkérdőjelezték azt, de a ven-
dégek kellemes, nyugodt vitastílusa s tényeken alapuló 
érveik hatására elgondolkozva távoztak.

Kiemelendő az egyik legutóbbi fejlemény, nevezete-
sen, hogy az EU közönyét látva a Bizottság ezentúl nem 
úgy fog beszelni a tavaly őszi terrorról, hogy „Jogsérté-
sek Magyarországon”, hanem „Jogsértések az Európai 
Unióban”, mert utóbbi előszeretettel oktatja ki az ún. 
„Harmadik világot” emberi jogok terén.

(Dr. Tóth Gergely beszámolója alapján. HKZS)
(bővebben: http://www.oktober23bizottsag.hu/index.html)

Nyiri János: (kivonat)
Tizennyolc éves lett az MSZP. Ennek a pártnak a 

lényegét lehetetlen igaz mondatokban megfogalmazni. 
1989. október 7-én az „új párt születik” volt a hazugság. 
Semmiféle „új” párt nem született, csupán folytatódott 
a régi kommunista tradíció: amikor az egyik struktúra 
eljutott a zsákutca végére, amikor már nyilvánvalóan nem 
volt folytatás, nos akkor derült ki mindig, hogy „megújul 
a mozgalom”. Holott csupán a kígyó vedlette le az aktuális 
bőrét. De a lényeg, a kígyóság maradt. Éppen azért kell ved-
leni időnként, hogy még nagyobbra nőjön a maga lényegi 
valójában.               (Gondola. Köszönet Jeszenszky Gézának)

Talmácsi Gábor 
a magyar

motorsport 
1. világbajnoki 
címét szerezte 

meg

Morvai Krisztina, 
a Civil Jogász-
bizottság 
társelnöke
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- Dobosi Szabó Éva és Jorge Puricelli 
negyedszer lettek nagyszülők! Megszületett 
fiúk Nicolás és Gabriela Bruno kisfia október 
10-én, közel négykilósan. A kis Juan Pablo, 
egészséges kis legény igen fürgén jött a világ-

ra - talán már 
ko rán  kezd 
a z o n o s u l n i 
ezzel a mi föl-
gyorsult éle-
tünkkel? Gra-
tulálunk a bol-
dog és büszke 
szülőknek és 
nagyszülők-
nek!

A magyarországi Telkin megszületett 
a várva várt kis Rozi! Túlboldog szülei 

Jan Van Hyfte és 
Csereklye Zsóka 
Kata  k i lá tásba 
helyezték, hogy 
e lhozzák  Bue-
nosba bemutatni. 
Zsókára  sokan 
emlékszünk ideig-
lenes itt-tartózko-
dásuk alkalmából, 
amikor cikket is 
közölt az AMH-
ban Sri Lankáról 

(l. AMH 2007. január-februári szám)

- Június 5-én Buenos Airesben megszüle-
tett Gaál Béla Zalán (V.), a szimpatikus 
Gaál Béla és Györgyi elsőszülöttje. Béláék 
3 és félévig vol-
tak a Buenos 
Aires-i magyar 
nagykövetség 
ti tkárságán a 
felelősek, és ez 
idő alatt volt 
alkalmuk a ma-
gyar kolónia számos tagjával megbarátkoz-
ni. Most már Budapestről írnak kedvesen. 

Gratulálunk a kis porteño-hoz, élelmes 
nézése azt sejteti, hogy a világon mindenütt 
megállja majd a helyét!

- A floridai 
(USA) Port 
St. Lucie-ben 
augusztus 16-
án megszüle-
tet t  Bakos 
I s t v á n é k 
(Res i s t en -
cia, Chaco) 
2. unokája 
Marco Ales-
sandro .  A 
képen lányuk 
Ana Lila az 
újszülöttel és 
Lucával. 

B é b i g a l é r i a

Vladár Pál (Caracas):
ORSZÁG VAGY NEMZET?

Nem lehet nemzet-politikai analízist írni anélkül, hogy figyelem-
be ne vennénk a mítoszokat. Dümmerth Dezső szerint a politikai 
valóságnak földöntúli alátámasztásra volt szüksége. Feltehet-
jük a kérdést, vajon ez csak a régi időkre volt érvényes, vagy 
újabban is születnek új mítoszok, talán más elnevezések alatt?

Vessünk egy pillantást Izraelre. Az első pár évtizedben, amikor a leg-
nagyobb szükség volt az összetartó erőkre, a nemzeti-vallási messianiz-
mus mellett Maszada volt egy ilyen mitikus összetartó kapocs, a nemzeti 
öntudat egyik sarkköve. Csak jóval később derült ki, hogy Maszada a 
valóságban csak egy szikárus csoport menedékhelye volt, mint olvashat-
juk Nachman Ben Jehuda és David Rapoport írásaiban. Mindez ebben 
az esetben teljesen mellékes. Maszada ma már ennél sokkal fontosabb, 
mert egy transzcendentális, a tények felett álló szimbólummá emelke-
dett, amely beleépítve a nemzeti összetartozás-tudatba, tovább él és hat.

Vagy nézzük a románságot. Napestig bizonyíthatjuk a dákó-román 
túlélés alaptalanságát, bizonyíthatatlanságát. Hiábavaló erőfeszítés. 
A dákó-román kontinuitás mítoszdogmája nem az érvek földi talaján 
bukdácsol, hanem a mítoszok között lebeg mint Nagyrománia szellemi, 
mondhatnánk transzcendentális bázisa és alapokmánya. Ez nem azt 
jelenti, hogy fel kell hagyni a tudományos munkával, csak azt, hogy 
ne várjunk ettől túl sokat.

Mindkét példa azt mutatja, hogy az anyagi nemzet mögött van egy 
szellemi nemzet is, amely az összetartozás-tudat legfontosabb kompo-
nense és a kettő lehet párhuzamos, de egyik sem tükörképe a másiknak: 
Ország és Nemzet.

Menjünk tovább. A horvátok büszkén (és joggal) hangoztatják, 
hogy az ő királyságuk régebbi a magyarnál, és hogy később ők (is?) 
a nyugat védőbástyája voltak. Vagy a szlovákok, akik szenvedélyesen 
próbálnak egy történelmet szülni, a morva Szvatoplukkal és a magyar 
Csák Mátéval az élén.

Az újonnan született államok tehát mind lázas mítosz-szülésben 
vannak, amely nemzeti politikájuknak megadja a szükséges szellemi 
alapot. Ez azonban nem csak az új államokra vonatkozik. A fizikai 
Franciaország mögött ott van a szellemi ország, amelyet a franciák 
fontosabbnak tartanak, és ez elképzelhetetlen lenne Roland kürtszava, 
vagy az Orléans-i Szűz nélkül. Ezt érezte át De Gaulle, aki a szellemi 
mitikus országra hivatkozva rántotta ki Franciaországot a meghason-
lásból és a másodrendűségből. Igaza volt. Ha egy országban elsorvad 
az összetartozás tudata, a nép megmarad, de a nemzet már nem nemzet, 
hanem csak lakosság lesz.

Ennek a karizmatikus összetartozás érzésnek egyik legfontosabb 
támasza a mítosz, és itt tulajdonképpen nem is az ősi mondákra gondo-
lok. A nemzet/nép képes a legkülönbözőbb tényeket is körülvenni egy 
aureolával, amely - a költő szavaival élve - a „valóság égi mása”. Szent 
István maradt, mint nagy történelmi alak, de a Szent Korona a szellemi 
nemzet pillére. Királyaink között egyetlenegy kapta meg ezt az ember-
feletti aureolát, Szent László és a hercegnők között a rózsacsoda Szent 
Erzsébet, de mellettük kapásból egész sor kisebb-nagyobb személy jut az 
eszembe. Dugonics Titusz (bár nem is volt magyar), Toldi Miklós (ahogy 
Arany János leírta), még talán Rózsa Sándor is (aki pedig a valóságban 
egyszerű útonálló volt) a nemzet mondavilágában kezet fognak az egri 
csillagokkal, a Nagy Fejedelemmel és Zrínyi kirohanásával.

Ezt a szellemi összetartozáson alapuló nemzetképet próbálta négy 
évtizeden át amorf-materialistává alakítani egy csatlós vezetőség. Kira-
dírozták, kilúgozták történelmünket, és mindazt, amire régen talán egy 
kicsit túlzottan büszkék voltunk, és most - ha egyáltalán - akkor csak 
szégyenkezve említjük. Így vesztette el a nemzet fogalma a szellemi 
értékeket, és helyébe lépett az országra szűkített anyagi fogalom, a nép 
vagy lakosság, vagy újabban, még szűkebben, a szavazó lakos - míg a 
nemzeti szimbólumokat büntetlenül próbálhatja egy-egy csoportocska 
politikai célokra kisajátítani. 

Sajnos még az 1990-es felszabadulás óta is folytatódik ez a folyamat. 
A politikai és materiális szabadságban egy kormány sem próbálta a 
szellemi nemzetet újjászülni. Egy új Emese kellene, vagy talán egy 
második De Gaulle? Igaz, a politikus Országban gondolkodik, de az 
igazi államférfi Nemzetben.

A magát nemzetinek hirdető jobboldal ebben egyformán bű-
nös. Egy szellemi összetartozás-érzet mindig pozitív, soha nem 
kirekesztő, sohasem anti-valami. Ha a vérszerződés anti-kazár 
vagy anti-besenyő lett volna, pár év elmúltával feledésbe merül.

Mit jelent mindez számunkra, nyugati szórványmagyarságnak? Sokat. 
A szellemi nemzet nem röghöz kötött. Egyformán volt érvényes úgy 
Etelközben, mint a Kárpát-medencében, és egyformán érvényes Sze-
geden, Csíksomlyón vagy Caracasban. A rög egy horgony ugyan, de 
a szellem nem ismer határokat. Mi az összetartozást pozitív értéknek 
fogjuk fel, nem pedig negatívan, valami vagy valaki ellen. Ezért, amíg 
hisszük, hogy a szellemi, mindent átfogó és senkit sem kizáró nemzeti 
eszméért munkálkodunk, addig nem a múltat siratjuk, hanem a jövőbe 
nézünk. A lakosságba talán nem tartozunk bele, de a nemzetbe igen, 
és semmiféle kormány vagy egyesületi vezetőség nem tud minket 
leírni, eltörölni. A megszállók és csatlósaik megpróbálták már. Hiába. 
A mi nemzet-képünk, összetartozás-tudatunk beletartozik a nemzet 
szivárványába.

A Hágában székelő Mikes Kelemen Kör meghívott 
előadójaként idei 48. Tanulmányi Napjaira, az Ams-
terdamtól egyórányi vonattávolságra fekvő elspeeti 
menonita konferenciaközpontba (szeptember 26-30). 
Mint régi, Európát-járt róka jó hűvös időre beállítva 
érkeztem, és jól tettem. 

Hogyan értelmezhetjük a „szellemi műhelyeket”? 
Ahol a magyar kultúrvilág lélegzik, funkcionál. A 3 
részre darabolódott, új élethelyzetekbe került, ma már 
az egész világon élő magyarságnak megvannak a maga 
éltető és összetartó szellemi gócpontjai. Ezeknek és az 
ezek között kiépítendő kommunikációnak szenteltek 
figyelmet.

Magyarországról, az utódállamokból és a nyugati 
diaszpórából érkezett előadók értelmezték közösen 
a nemzet fogalmát, a világban szétszóródott magyar 
szellemi műhelyek szerepét, és ismertették térségük 
egy-egy kiemelkedő közösségi értékét. 

Közös föladatunk: magyar munka-összefonódás, 
szellemi, társadalmi és gazdasági összjáték a világban, 
bárhol éljünk is. Ez a jövő útja. Ezt az utat mutatják a 
tények, hiszen a magyarság migrációja minden irány-
ban óriási méreteket öltött és még jelentősebb formákat 
fog ölteni. Mi napjainkban az egész földgömbön élünk. 
Erre kell tudatosan berendezkednünk. Ebben a ‘nyu-
gati’ magyarságnak föladata van.

A műsor kronologikus összefoglalása:
Farkas Flórián (Hága) titkár szerint földrajzilag 

nincsenek meghatározva a magyar szellemi határok. 
A szellemi függetlenség anyagi függetlenségtől szár-
mazik, ami ugyan szabadságot jelent, de ugyanakkor 
nehézséget is. Csak őrültekkel lehet komoly dolgokat 
létrehozni. Ezzel a mondatával befészkelte magát 
szívembe…

Tóth Miklós, elnök (Hága) is szívem szerint beszélt. 
Mindig a jövő felé nézve, szerinte a nagy francia forra-
dalom óta a nyelv lett a nemzeti identitás hordozója. 
Ennek megtartásában nagy probléma a mai beolvadási 
trend és a globalizáció. A kulturális szervezeteink 
föladata, hogy növeljék az önérzettudatot, erősítsék a 
hovatartozási érzést: mi egymást a magyar történelem 
értékvilágában felismerjük. Aláhúzta a magyarságnak 
az egymásrautaltságát az egész világon. 

Orbán Anita (Budapest) a Budapest Analyses 
kétnyelvű kiváló hírlevél független, eredeti külpolitikai 
informáló és hírkiértékelő munkájáról szólt. 
(http://www.budapestanalyses.hu/docs/Homepage/Hu/)

Gy. Gyüre György (Veszprém) Internetes televíziók 
és rádiók szerepéről beszélt, és hogy mit lehet az állami 
cenzúra ellen tenni.

Ferenczes István (Csíkszereda) a Székelyföld folyói-
rat főszerkesztőjeként magas szintű értékes munkáját 
ismertette. (A HKK-ból kivehető néhány példány).

Sepsiszéki Nagy Balázs (Sepsiszentgyörgy) Székely-
föld az ezredfordulón c. négykötetes néprajzi munká-
jában az egész Székelyföldet részletesen, tudományos 
pontossággal leírja.

Marácz László (Amszterdam) a Magyar lobbytár-
saságok történelmi szerepéről szólt: említette az erdélyi 
fejedelmek és Kossuth nemzetközi lobby-munkáját és 
aláhúzta a nyugati magyarság fontos föladatait. Brüsz-
szelben a civil szervezeteknek kellene lobbizni a ma-
gyar értékek érvényesítéséért, mivel a magyar hivatalos 
szervek működése e téren nem létező.

Ungvári Zrínyi Imre (Marosvásárhely-Kolozsvár) 
Filozófia-értelmezésekről és filozófiai műhelyekről 
adott áttekintést a magyar kultúrvilágban. Vele együtt 
Laczkó Sándor (Szeged) A ‘virtuális’ magyar filo-
zófiai hagyományról és a Böhm-Bartók Társaságról 
beszélt. 

Tompa Gábor (Kolozsvár), a 215 éves Kolozsvári 
Magyar Színház igazgatója nyújtott körképet az egész 
magyar kultúrvilág ezen legrégibb és mindig magas 
művészi teljesítményeket fölmutató színháza munkájá-
ról. (A HKK a Mikes Körtől dvd-másolatban megkapta 
2 színdarab előadását. Kibérelhető!)

Haynalné Kesserű Zsuzsánna:
Magyar Szellemi Műhelyek világszerte: Magyarország, Utódállamok, Nyugat

(Hollandiai Mikes Kelemen Kör, Mikes International)
Asbóth József, a Kívánságkosár üzeneteket közvetítő 

programnak műsorvezetője, és Wonke Rezső kame-
raman (Budapest), a Duna TV munkatársai filmbe-
mutatóval egybekötött áttekintést adtak a magyarság 
ezen egyik legfontosabb szellemi műhelyéről, amely 
november 1-jén megindította a sugárzását a dél-ame-
rikai kontinens felé is. Az AMISZ szorgalmazza, hogy 
közülünk minél többen hozzájuthassanak az adások 
fogásához!

Káldos János (Budapest): Az Országos Széchényi 
Könyvtár égisze alatt működő ‘Magyar Elektronikus 
Könyvtár’ (http://mek.oszk.hu) az írásos kultúrát 
összegyűjti, nyilvántartja és elérhetővé teszi. Így 
a világon mindenkinek a szellemi szolgálatára áll. 
A mek civilszervezet az összmagyar kultúrvilág 
nélkülözhetetlen része és nagyon sokan veszik igénybe. 
Vakok részére külön hangos könyvtárt létesítenek.

Balla Bálint (Berlin) az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem előállását és 4 évtizedes munkáját 
ismertette. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör mindig 
ugyanazon az ‘érték-hullámhosszon’ gondolkodott és 
tevékenykedett, így megvan a készség a további szoros 
együttműködésre.

Jómagamat az a megtiszteltetés ért, hogy mint 
egyedüli tengerentúlról jövőnek a zárónap előtti du. 
egy egész órát bocsátottak rendelkezésemre. Témám 
- „Jelentkezés Dél-Amerikából” - ismeretlen volt a 
hallgatóság nagy része előtt. Húgom, Dr. Némethyné 
Dr. Kesserű Judit négy éve már előadott ott, kifejezet-
ten Argentínáról. Most ezen kívül 2 másik gócpontról 
is beszéltem (brazíliai adataimért Pillerné Évának, a 
venezuelaiakért Kunckelné Fényes Ildikónak és Nyisz-
torné Kristóffy Judithnak jár köszönet) és igyekeztem 
ecsetelni kolóniáink életét, nehézségeit, küszködését a 
magyarság fennmaradásáért. Az érdeklődő kérdésekből 
kiderült, mennyire szükséges volt mindezt érinteni.

Farkas Flórián titkár a Mikes International elmúlt 
évi eredményes munkájáról számolt be. Nagy olvasott-
ságnak örvendő kiadványaikat az interneten mindenki 
letöltheti szerte a világon, vagy egyenesen vagy az 
Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus 
Könyvtára honlapjáról (l. feljebb) 

A szokásos Mikes Irodalmi Esten utolsó könyveiket 
mutatták be Arday Géza és Németh Péter Mikola. To-
vábbá előadtak Kibédi Varga Áron (Freiburg i.Br.), B. 
Kovács István (Rimaszombat), Tóth Z. László (Riemst) 
és Németh Péter. Végül fogadás következett, amelyen 
a jelenlevők az ismert baráti légkörben a kora reggeli 
órákig együtt maradtak. (Arday G.: „De hol vannak a 
gyerekek?”a HKK-ból kivehető).

Utolsó délelőtt Mariska Zoltán (Miskolc) A nemzet 
filozófiai fogalma egykor és most címmel taglalta ezt, 
a magyar nemzet külső és belső megosztottságában 
különös aktualitást bíró kérdést. Hosszú eszmecsere 
következett. Tóth Miklós elnök zárta be a kiváló 
előadásokban bővelkedő Tanulmányi Napokat. Hang-
súlyozta az egész világon szétszórva élő magyarság 
összetartozását a Magyar Szellemi Haza egységében. 

Konklúzió: 
A szellem művelése fontos mindnyájunk számára. 

A II. Világháború utáni időszakban, majd 56-ban, és a 
később a kommunizmus alatt kimenekülő nemzedékek 
jelen lévő képviselőit leginkább az érdekelte, milyen 
jövőt látnak az előadók a nyugati világban élő magyarok 
közötti kapcsolat erősítésére. 

Összmagyar szempontból pedig aki jövőt tervez, 
annak akarnia kell, hogy a magyarság a diaszpórában 
is megmaradjon.

(Forrás: jegyzeteim, és a Mikes Kör hivatalos saj-
tóközleménye).
Az érdeklődők számára minden előadás teljes szövegét 
kiadják és hozzáférhetővé teszik: 
http://www.federatio.org/mikes.html  
http://www.federatio.org/mikes_int.html 

Az első boldog ölelés
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Dákó-román kontinuitás
Román ásatások: A Székelyföldön a románok újabb 

ásatásba kezdtek, hogy igazolják ők már a római-korban 
is ott voltak. A szorgos munka meghozta gyümölcsét, 
találtak nagy táblát a következő felirattal „Ave Cezar 
Vavan”. Megörülnek, hiszen kezükben a bizonyíték, 

már nem érheti szó a ház elejét, csak a „vavan” szót nem értik, de a 
többi egyértelműen igazolja, hogy római-kori. Majd a tudósok kitalálják 
a hiányzó részt, addig is a Bukaresti Nemzeti Múzeumban a helye.

Jöttek is a látogatók, ám egyszercsak a sokaság arra fi gyel fel, hogy egy 
székely paraszt iszonyatosan röhög. Oda is súgja neki a Múzeumőr: 
- No, te székely! Ne nevess ilyen hangosan, mert elvisz a Szekuritate.

De a székely csak nevet, és nem bírja abbahagyni. Be is viszik kihall-
gatásra, és kérdezik, min nevet ennyire.
- Hát, csak azon, - mondja a székely - hogy nem az van oda írva „Ave 

Cezar Vavan”, hanem az, hogy „A Véce Zárva Van”.
(Köszönet Jeszenszky Géza, Budapest)

A TV-nek hinni kell…
Lemennek vidékre a Duna tévések és interjúvolják a parasztot, hogy 

riportban feltérképezzék, hogyan is telik el vidéken egy nap. Megkérik, 
mesélje el, hogy zajlik egy napja.
- Hát reggel fölkelek, oszt iszok egy stampedli pálinkát.
- Állj, állj, ez így nem lesz jó! Nem mondhatjuk a nézőnek, hogy ma-

guk már reggel is isznak. Tudja mit, mondja azt, hogy reggel fölkel, és 
elolvassa az újságot. - Na, tessék!
- Nohát. Reggel fölkelek, oszt elolvasom az újságot. Adok a malacok-

nak, oszt kiolvasok még egy újságot. Délelőtt kinn vagyok a műhelyben, 
oszt kiolvasok két-három könyvet. Ebédhez még kiolvasok két maga-
zint, aztán a birtokot körbejárom, közbe elolvasok egy könyvet. Este 
behajtom az állatokat, aztán kiolvasom az esti újságot. Utána átmennék 
a könyvtárba, de az csak tízig van nyitva, úgyhogy aztán átmegyünk a 
haverokkal a Józsihoz, mer’ - neki van nyomdája...

Rendszerek
- Melyik két rendszer nem fér össze sehogy sem?
- A kommunista és az idegrendszer.

A Mi Történt állandó rovat-
vezetője Bonczos Zsuzsa egy 
múltkori cikkben fölszólította 
a kolónia nyugdíjas urait, hogy 
hasznosítsák szabadidejüket a 
HKK sziszifuszi munkájának 
megkönnyítésében. Így adódott 
két jelentkező, akiknek többé-
kevésbé kitartó lelkesedése a 

mai napig igen eredményes 
és hasznos gyümölcse máris 
észrevehető. Köszönjük áldo-
zatos bedolgozásukat, rendezett 
agyuknak okos ötleteit, és kérjük, 

Folyik a munka!
A HKK – Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyv- és levéltár

Bobrik György jól fölöltözve dolgozik 
a hideg olvasószobában      

Kádárné Bonta Anikó főmunkatárs, 
a HKK örökös „oszlopa” soha nem 
hiányzik, és türelme mérhetetlen!

Zaha Sándor saját tippjeit is kivitelezi!                      
        (képanyag Trixi)

jövőre se maradjanak el teljesen! 
Várjuk az újabb jelentkezőket, 
mert a munkának soha sincs 
vége! A HKK nevében

Haynalné Kesserű Zsuzsánna, 
könyvtárfelelős

A  f é l e l m e -
tes terminusok, 
mint például a 
fajgyűlölet, a faj-
irtás, a faji meg-
különböztetés és 

hasonlók most mintha egészen másként 
érintenének engem, amióta magam is 
kapcsolatba kerültem - ha érintőlegesen 
is - az új és még veszélyesebb tudo-
mányos divattal, aminek a lényege az, 
meg akarják (valakik) találni az emberi 
ősgént, magyarán azt az eredendő emberi 
gént, amiből maga az egész emberiség 
kifejlődött, sokasodott és betöltötte a 
Földet. Most, amikor fajokról csak óva-
tosan illik beszélni (mert valaki mindig 
megbántódik ilyenkor), különös módon, 
egyszeriben hatalmas pénzeket áldoz-
nak valakik arra, hogy megszülessen a 
(kívánt) tudományos végső szó: az ilyen 
és ilyen géneket hordozó mai emberek 
tekintendők az emberős egyenes leszár-
mazottjának.

Csuda elegáns dolog volna első, sőt 
legelső lenni az emberiség időbeni 
listáján vagy - hogy ne mondjam - rang-
listáján.

Az egyik tudós, egy kanadai profesz-
szor, név szerint Wilder Penfi eld a híres 
és dúsgazdag Rockefeller Alapítványtól 
kapott évekkel ezelőtt egy rakás pénzt, 
hogy kutassa ki ezt a bizonyos, elpusztít-
hatatlan, minden viszontagságot kiálló, 
legősibb emberi gént. 

Meg is találta. Kettőt is.
És baja is lett belőle. 
Prof. Penfielddel nem volt dolgom, 

viszont minthogy ő leszerepelt a min-
denható pénzeszsák szándéka előtt, egy 
másik úriember, név szerint a fi atal (tehát 
karrierjét illetően halálosan sebezhető) 
Dr. Spencer Wells kapta meg ugyanezt 
a feladatot, ám ezúttal egy önmagát The 
Witt Family Foundation of San Diegó-
nak nevező alapítványtól. Egy kicsit 
fura, hogy egy nehezen hozzáférhető, 
tehát ki tudja milyen szándékú „csa-
ládi” alapítvány a háttere egy ilyen 
horderejű tudományos kalandnak, sőt 
ami még érdekesebb, most egyebekben 
az IBM kimeríthetetlen pénzeszsákja a 
fi nanszírozó. És prof. Wells gyűjti is már 
a génminták tízezreit, ha nem százezreit, 
teóriája bizonyítására. Nos, ezzel az 
emberrel könnyen kapcsolatba kerültem, 
ugyanis hirdet az interneten. Gondoltam, 

üsse kő azt a kis pénzt, megéri a játékot, 
hogy megtudjam, kinek-minek néz en-
gem a magasságos genológia meg a ge-
nográfi a, mert már ezen a néven nőtte ki 
magát a tudománynak ez a kíváncsi ága. 
Megkaptam tőle postán a kis szelencét, 
benne vattacsomócskákkal holmi pál-
cikákon, amelyekkel a szám belső feléről 
kellett nyál- és dörzsmintát vennem, majd 
visszapostáztam a szelencét, és vártam a 
tudományos eredményre.

Amennyire ismerem magamat és csa-
ládomat, szerintem azon ritka közmagya-
rok közé tartozom, akiknek a családjában 
azt hiszem az őshazákig visszamenően 
nem volt más, mint magyar. Nem mint-
ha ettől különb magyarnak tarthatnám 
magamat például Klebelsberg Kunónál, 
akit tetteiben és szívében a legnagyobb 
magyarok között tartok számon, noha 
talán egy csepp genetikailag magyar 
vér sem csordogált az ereiben. (Ennyit 
a magyarságról és vérviszonyokról). A 
kiinduló pont viszont (ebben a játék-
ban) legalább meglehetősen tisztázott 
a magam részéről, ami a vérséget illeti. 
És mégis, vagy talán éppen ezért (mert 
színmagyarral gyűlt meg a bajuk) 
hónapok múltán is csak elnézést kérő 
leveleket kaptam Spencer famulusaitól a 
várakoztatásért, míg átlagosan körülbelül 
három héten belül megkapja a választ 
az, aki az egyszerű esetekhez tartozik. 
Azt mondták, valami váratlan dologgal 
találták magukat szemben, és további e-
lemzésekre van szükségük, amiért szíves 
türelmemet kérik. 

Megkapták. Még vagy egy-két hónap 
telt el, mire végre megjött a válasz szá-
mítógépen, képpel, térképpel, útvonallal, 
a génem vándorútjával és a leírással, ami 
szerint a különös R1a1(M17) haplogrupba 
(vagy mibe) tartozom. S persze én is, mint 
Spencer szerint minden teremtett ember-
fi a genetikailag Afrikából (!) indultam el, 
és ősanyám nekem is, mint mindenkinek 
a világon egy nyeszlett kis félig majom, 
majdnem teljesen emberi néger némberke 
volt. (Ami a világ legnagyobb marhasága  
annak is, aki ért a genologiához, meg 
annak is, aki egy kukkot sem ért hozzá), 
majd az arab félszigeten valószínűleg 
feketéből barnává fakultam, minthogy 
jól elidőztem a Kaukázus déli lankáin, 
onnan pedig már egészen világos bőrrel 
jelentem meg Belső-Ázsiában, majd fogta 
magát a génem, az a bizonyos R1a1(M17), 

és fölvándorolt egészen a Baltikumig, de 
minthogy a jégkorszaktól erősen fázott 
minden génem popsija, visszaballagott 
Közép-Ázsiába. És itt meg is állt a térké-
pen génem vándorlásának útja.

Nyomban írtam Spencernek egy leve-
let, nem érhetett véget a „vándorlásom”, 
ui. nem belső-ázsiai vagyok, hanem ma-
gyar, vagyis a térképen néhány arasszal 
arrébbról való. A válasz valami olyasmi 
volt, hogy ez a standard eredetképem, 
ennyi pénzért csak ezt tudjuk nyújtani.

Nesze neked!
Szegény Spencernek ezen kívül mást 

is megírtam. Azt például, hogy sajnálom 
őt, amiért ezt a megbízatást kapta. Ui. 
nála nagyobb fi út is elhallgattattak már, 
mint például a montreáli prof. Penfi eldet 
is, mert végső jelentésében azt közölte 
(szabad fordításban), hogy találtunk 
egy roppant erős bibliai eredetű gént. 
Aztán, legnagyobb meglepetésünkre, 
találtunk egy másikat, egy még annál is 
sokkal erősebb, szinte elpusztíthatatlan 
gént, amelynek nincs neve, és amelynek 
a legtisztább képviselője, legnagyobb 
előfordulási sűrűségben a magyarnak 
nevezett nációban található meg, va-
lamint szétszórtan a földgolyó néhány 
más pontján is: Közép-Ázsiában az Ural 
környékén (de nem szláv területen), 
Távol-Keleten, Kínában és Japánban, 
Közép-Afrikában, az amerikai indián vi-
dékeken és Skóciában. (Érdekes módon, 
ezeken a pontokon az őslakosok zenéje 
pentaton, ahogy ezt Dr. Árkay László 
megírta.)

Minthogy prof. Penfi eld ilyet merészelt 
mondani több éves kutatásának eredmé-
nyeként, abban a pillanatban megvonta 
tőle a pénzt a Rockefeller Alapítvány, 
megtiltotta neki, hogy publikálja a ku-
tatás végeredményét, vagy hogy tanítsa 
azt. Persze szeretnék látni egy olyan 
zárójelentést, amely nem szivárog ki. 
Kiszivárgott ez is.

Szegény prof. Spencert ez annyiban 
érinti, hogy ha nem a hatalmasok által 
kívánt gént hozza ki az emberiség uralko-
dó génjének, ő is úgy jár, mint Penfi eld, 
ha meg azt hozza ki, a tudományos világ 
fogja kinevetni gerinctelensége miatt. 
Karrierje így is, úgy is végveszélyben 
van. Veszedelmes megbízatást kapott. 
Genológusnak lenni sem könnyű tehát 
manapság, amikor fajokról csak nagyon 
óvatosan és halkan, lábujjhegyen és előbb 

a l a p o s a n 
körbenézve 
a j á n l a t o s 
beszélni, ha 
nem akarjuk, 
hogy valakik 
csúnyán meg 
ne bántódjanak.

(Mellesleg nem kaptam választ prof. 
Wellsnek írott levelemre, viszont ha-
marosan azt olvastam, hogy csöndben 
Magyarországra is ellátogatott mintákat 
venni...)

Mondom, a faji dolgokat illetően más-
ként kezdek gondolkodni mostanában, 
amióta kiderült, nem vagyunk valami 
könnyen elpusztítható fajta. Ráadásul 
ezzel az derült ki, hogy (kapaszkodjunk 
meg!) külön faj vagyunk, genetikailag 
meghatározott faj, ősnép, amit az is 
alátámaszt, hogy ősnyelvet beszélünk. 
(Köztudott, hogy a magyar nyelv 68% 
ősetimont tartalmaz és használ, míg a 
francia, német stb. kultúrnyelvek 2-3-4-
5%-kal „jeleskednek” a sor végén.)

Nem tudom, hízott-e a lelkem ennek a 
genetikai fölfedezésnek a tényétől, vagy 
sem (naná, hogy hízott, de ne mondják el 
ezt senkinek), viszont abban holtbiztos 
vagyok, hogy e tény puszta megemlítése 
is (pl. ebben a kis írásban) megborzol 
majd egy csomó idegvégződést azoknál, 
akik nagyon nagy pénzeket áldoznak egy 
néger őstől való származás bizonyítására. 
Már fi lmet is láttam erről a tudományta-
lan marhaságról.

Külön faj! Egészen különálló faj! 
Nekem elég ennyi. Biztosan köröm-
szakadtáig fogják ezt tagadni egyesek. 
Viszont ha azt látom, hogy Magyar-
országon bölcsődét buldózereznek el, 
szülőotthonokat zárnak be, iskolákat 
szüntetnek meg, kórházakat csuknak 
be, valószínűnek tartom, nem csak prof. 
Penfi eld meg én és még egy páran tudnak 
faji különlegességünk tényéről; különben 
miért pusztítanának bennünket, ilyen 
szisztematikusan, mint népet? Mi ez, ha 
nem fajirtás? 

Nem tudom, van-e törvényünk fajül-
dözésre, fajirtásra...

Mondom, kezdek egy kicsit másként 
látni ilyen ügyekben. 

(Nemzeti Hírháló, 
köszönet Dr. Tóth Gergely, Kalifornia)

Balogh Bertalan (USA): „Faj a javából”

Jelentkezzen 
a HKK-ba 

önkéntes 
bedolgozásra!

4799-8437
4798-2596

Ne adja kölcsön az 
újságot! Szerezzen 

új előfizetőt, és saját 
előfizetését 2 hónappal 

meghosszabbítjuk!

A következő kettősszámunk 
január közepén jelenik meg

Minden
támogatást 

hálás szívvel
fogadunk! 
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Ezen a napon meg-
emlékeztünk az 56-os 
forradalomról is. El-
hangzott Tollas Tibor 
Bebádogoztak minden 
ablakot című verse. 
Mennyit szenvedtek a 
politikai foglyok, meny-
nyi igazságtalanság tör-
tént… Mit jelenthet az, 
amikor már a legkisebb fényt se láthatjuk, 
amikor már semmi remény, semmi jövő 
nem várható, amikor elvették az utolsó 
csepp szabadságot is - az a vég… 

Ma nem a kommunizmus a veszély, 
az erőszakot most a nemtörődömség, a 
közömbösség, az elvek hiánya, a kénye-
lem váltja le, az bádogozza be az ablakot… 

már nem küzdünk, 
nem látunk át a saját 
magunk által bebádo-
gozott ablakokon… 

… S Váctól Pekingig 
zúgják a rabok:

- Ha nem vigyáztok, 
az egész világon
Bebádogoznak 
minden ablakot!-

ahogy villámgyorsan két betörő behatolt 
a házba. Nagyon élelmesen, csendesen 
elment a fürdőszobáig, befeküdt a kádba, 
behúzta a függönyt, és onnan fülelt, miként 
pakolnak, jönnek-mennek a rablók a ház-
ban. A fürdőszobába is benéztek, de nem a 
kádfüggöny mögé! (szerencsére nem láttak 
Hitchcock filmet. Szerk.) A fiú a kádban fekve 
mobilon fölhívta édesapját, aki perceken be-
lül otthon termett, a két suhancot összeverte, 
így ezek otthagytak csapot-papot, zsákokat, 
és ész nélkül elpucoltak. A háziúrnak azon-
ban egy ujja eltört. Gratulálunk apa-fiú bá-
torságához, javulást kívánunk, és pihenést a 
családnak a lelki nyugalom visszatértéig!

Előadóink
- Magyar József október 20-án a Szent 

István Irodalmi Kör szervezésében a Szent 
László iskolában figyelmes hallgatóság előtt 
Erdélyről tartott vetített képes előadást, át-
érzett szöveggel. 

- Színes egyéniség jött közénk Magyaror-
szágról: hosszas levelezés után sikerült Prof. 
Nagy Dénesnek elszabadulnia arról a nemzet-
közi kongresszusról, aminek nemcsak erősen 
befogott társelnöke és szervezője volt, hanem 
előadója is. A Hungáriában november 14-én 

a Tanácsszobában összegyűlteknek pergő, 
érdekfeszítő előadást tartott. Lapzártán túl 
lévén és anyagtorlódás miatt erről következő 
számunkban referálunk. Az előadást követő 
vacsorán ugyanakkor Vattay Miklóst is meg-
ünnepelték, vidám hangulatban. 

- Csak most jutott tudomásunkra 
a szomorú hír, hogy özv. Kassai 

Józsefné Márta október végén hosszú beteg-
ség után meghalt. A HKK könyvtára különös 
szeretettel gondol vissza a Kassai házaspárra, 
hűséges olvasókra és barátokra!

- A javulás útján: Mint már előzőleg jelez-
tük, Keve Lászlóné Susana „buta” baleset-
nek áldozata lett 3 hónapja, amikor sétáltatás 
közben kutyája eliramodott egy fajtársa után 
és őt magával rántotta. Lába beakadt, több 
súlyos törés utóhatásaként még mindig csak 
járókával kezd kissé botorkálni. További 
javulást kívánunk neki!

*
- Örömmel jelezzük, hogy Gáspár Miklós 

kanonok szokásos évi látogatását az idén sem 
hagyja ki: december 21-től január végéig köz-
tünk lesz, és bemutatja a már hagyományossá 
vált miséket. (l. eseménynaptár SP 4.o.)

- Dobosi Szabó Anikó festő- és grafikus 
művésznő valódi karácsonyi szellemben aján-
dékával kimutatta nemcsak nagyvonalúságát, 
hanem ragaszkodását is a magyar kolóniához. 
A karácsonyi üdvözlőlapunkon díszelgő szép 
műve egész éven átkísérheti Olvasóinkat! 
Köszönet érte!

- A HKK könyvtár elmaradt „bajaiban” 
hirtelen nagy segítséget kapott nemcsak a 
lelkes két lovagtól, akik szabad idejükben 
bedolgoznak (l. 7.o.), hanem mert Zombory 
Dudi, a Hungária agilis üv. alelnöke deus 
ex machina-módra kiviteleztetett néhány 
égetően szükséges javítást (leszakadt pol-
cok) és beváltott egy várva várt igényt (tele-
fonkapcsolat) – utóbbit 29 (!) év várakozás 
után… De mi lett Dudival? Mert még sok 
lenne a teendő…

- A Valentín Alsina-i Dalkör vidáman 
ünnepelte 72. évfordulóját november 4-én. 
Ez alkalommal a népes tagság és barátok 
születésnapján fölköszöntötték Szénási Pált! 
Az AMH gratulál Palinak és a Dalkörnek! (l. 
SP 2.o.) 5-tagú Hungária-képviselet Kiszely 
Gergely fényképésszel is jelen volt – pedig 
ugyanakkor volt a Szent László iskolában 
is dupla magyar program! Mikor leszünk a 
kolóniában végre annyira, hogy a közérdekű 
programok ne ütközzenek?! Sok embernek 
így gyakran megoldódna a gyötrő dilemma, 
hogy hova menjen inkább, és nem forgácso-
lódnánk szét…

- Puricelliné Dobosi Szabó Éva szeren-
csésen átesett egy sikeres szemoperáción: 
hályogtalanították egyik szemét, és újból 
„teljes emberként” folytathatja a célbalövést! 
Sok szerencsét kívánunk további (még 
megszerzendő) kitüntetésekhez! Éva ui. 
november 13 óta újabb díjjal ékeskedik: a 
Nagyvárosi Sportszövetség (Confederación 
Metropolitana de Deportes) kitüntette a Be-
futott Érdemes Sportoló éremmel (Premio a 
la Trayectoria Deportiva). 

- Buenos Aires-i „csendélet”: Barotányi 
Gáborék elmentek vásárolni, 14 éves fiúk 
otthon maradt. Zajra lett figyelmes: hallotta 

Utazóink
- A Ladányi házaspár Brazíliába utazott 

4. dédunokájuk születésére. Gratulálunk 
elapadhatatlan vállalkozó kedvükhöz!

- A Regösök újból igen nagy sikerrel szere-
peltek a Villa Gral. Belgrano-i Oktoberfesten. 
Gratulálunk! (l. HUFI  2.o.) 

- Dr. Kraft Péter és kedves felesége 2 
hetes szabadságra meghívták Limába és 
vendégül látták otthonukban Kiss Pétert 
és Mártit.

- Arany László, kedves előfizetőnk joggal 
lehet büszke lányára! November elején látoga-
tóba jött Arany Edith MD, Ph.D. Kanadából, 
aki egyetemi kutató-segédprofesszorként 
elsősorban a specialitásában, a cukorbaj terén 
dolgozik. A Buenos 
Aires-i egyetemen 
(UBA) arany-érem-
mel diplomázott 
Edithet előzőleg 
Pekingben a kínai 
nemzeti kutatóinté-
zet meghívta mint 
kanadai döntőbírót 
a cukorbaj kutatá-
sára szánt állami 
segélyekre pályázó 
kandidálók közti 
választásra. Ittléte 
alatt a CONICET-
CIHR-ben szintén továbbképző-előadásokat 
tartott, amelyekre az egész országból ér-
keztek hallgatók. Edith egy éve vesztette el 
férjét, Raúl Llobet Guerrerót, így gyerekeivel 
(Carolina 24, Tamás 21 és János András 19 
évesek) él a kanadai Ontario-beli Londonban. 
Csodáljuk bátorságát egyedül maradása után, 
de ugyanakkor melegen gratulálunk pályáján 
elért sikereihez!

- Október 2 utolsó hetén a Collia házaspár 
Párizsba, Londonba és Budapestre utazott a 
gyógyszeriparhoz tartozó nemzetközi orvos-
szervezetek tárgyalásaira. A 30 országból 
álló szövetségnek Luis Collia az elnöke. A 
budapesti tagozat meglepetten vett tudomást 
arról, hogy Dr. Collia felesége Theész Anna 
Rózsa beszél magyarul!
Budapesten Vassékkal kirándultak Pécsre és 
Szegedre, és egy kellemes ebédet fogyasz-
tottak el Gödön a Honfi rezidencián, ahol 
a háziasszony, Honfiné Meleg Irén Csiki 
begipszelt lábbal fogadta őket… (l. SP 2.o.)

Mit hal lo t t  az  AMH ? 1956-2007
Még forr a vérünk, pedig 51 éve történt! 

Nem adtuk meg magunkat!
A Zrínyi Ifjúsági Kör egyike a nagyon 

aktívan csatározó csoportosulásoknak. A 
közöny elleni küzdelemnek ékesen szóló 
példája volt az idei megemlékezés a Hun-
gáriában. Célja: az ifjú vezetőgárdának 
megmutatni, hogy mi is az, amit megtarta-
ni, védeni és továbbadni kell. Hallottunk 
már a stafétabotról. Most az ő kezükben 
van. Ám, hogy ügyesen tartsák és okosan 
adják tovább, ismerni kell, tudni kell, 
hogy mit rejt a múlt. 

Megrázóan hatott a Forradalmat mu-
tató film. A fiatalok számára didaktikus, 
a nem annyira fiatalok számára komoly 
emlékeztető volt. Nem szabad felejteni!

A vetítés után a KÖRS (a körzet fiatal 
vezetőiből összeállított őrs) minden tagja 
az otthoni hősök nevében egyenként tett 
vallomást. 
- Én 4 éves voltam, mikor nagyszüleim 

menekültek, és szüleim még egészen 
fiatalok voltak...
- Én már itt születtem...
- Ezek leszármazottai a mai vezetők. Ma 

megint bajban van a nemzetünk. Volt egy 
gyászos december 5-e. (...) Hazugságokra 
fény derül. Ötvenhatot rágalmazzák. Nem-
zetünk kettétörött. Vajon megint emi-
gránsok leszünk, mert nem értünk (mert 
nem érthetünk) egyet az egyik fél gon-
dolat-világával? Ettől Isten óvjon meg! 
- A mai fiatal vezetőgárdának a feladata, 

hogy megteremtse a jobb kort, „mely után 
buzgó imádság epedez százezrek ajakán!” 

(A szervezés, a műsor és a film összeál-
lítása Zólyomi Kati tehetségét és szor-
galmát dicséri. Bemondó: Lajtaváryné 
Benedek Zsuzsi volt. A KÖRS további 
tagjai: Collia Alex (nem volt jelen), 
Haller Ines, Gorondiné Haynal Edith, 
Lomniczy Mátyás és Szilvássy Lőrinc. 
Gratulálunk!) (l. HUFI 1.o.)

Lomniczy József

O k t ób e r  26 - á n 
furcsa volt egy pén-
teki napon belépni a 
csodálatos műemlék 
Kronfuss-épületbe. 
Már ötven éve it t 

tartja a Református Egyház a magyar 
Istentiszteletet, szüntelenül - akkor is, 
ha csak húszan, tizenöten vesznek részt, 
akkor is, ha a fiatalabb generáció nincs 
jelen, akkor is, ha bizonytalan az Egyház 
jövője, akkor is, ha nincs lelkész… de Is-
tentisztelet van, a templom áll, és szolgál 
a reá számítható híveknek, hála azoknak, 
akik harcolnak és mindig ott vannak. De 
gondoljunk azokra is, akik a múltban 
meggyőződésből, önzetlenül küzdöttek 
a Magyar Református Egyházért. Ezt 
az 50 éves fennállást 
ü n nepelt ü k méltó 
műsorral. Magyaror-
szágról látogatott meg 
bennünket Szakos 
Erika  és Endrődi 
Zoltánné énekesek 
é s  N a g y  A t t i l a 
zongoraművész, akik 
változatos és szívhez 
szóló műsort adtak 
elő. (l. átellenes ol-
dalt is).

Kettős megemlékezés a Református Egyházban

Vitézi Rend, M.H.B.K. és Szent 
István Kör közös találkozója
Az idei eseménytorlódás következté-

ben a Vitézi Rend, a Magyar Harcosok 
Bajtársi Közössége és a Szent István 
Kör közös ebéddel egybekötve rendezték 
találkozójukat november 4-én. Dísz-
vendégeink voltak Mario Bordón Videla 
ny.rep. alezredes és Juan Carlos Arias 
Roig százados feleségükkel.

Jakabné Terek Zsófia spanyolul és 
magyarul köszöntötte a megjelenteket. 
Alulírott, a Vitézi Rend dél-amerikai 
Törzskapitánya spanyolul megemlékezett 
az M.H.B.K. 60 évvel ezelőtti alapításáról 
és a Vitézi Rend 87. évfordulójáról. 
Röviden ismertette a Rend történetét és 
célkitűzését, kiemelve, hogy ez az egyet-
len a Lovagrendek Nemzetközi Bizott-
sága által elismert magyar Rend.

A kitüntetések ünnepélyes átadása 
következett, amiben Domínguezné v. 
Remete Andrea segédkezett. A Rend 
Érdemkeresztet kapta a tavaly elhunyt v. 
Alitisz András rendtársunk (ezt Miklós 
fia vette át, gyermekei kíséretében). Szin-
tén a Vitézi Rend Érdemkeresztjével tün-
tette ki a magyarság és a Rend érdekében 
kifejtett munkájáért Juan Carlos Arias 
Roig századost.

Az 1956. november 4-i Forradalom és 
Szabadságharc gyásznapjára emlékezve 
a jelenlévők egy perces csendet tartot-
tak, utána Nt. Tóth Kristóf asztali áldást 
mondott és következett a meghirdetett  
magyaros ebéd.

v. Vattay Miklós

Dalest az 
Evangélikus Egyházban
Az Evangélikus Egyházban megis-

métlődött a sikeres műsor, ahova sokan 
olyanok is szívesen eljöttek, akik a Refor-
mátus Egyházban már hallották a 3 fiatal 
magyarországi művészt (l. szomszédos 
cikket). 

Szerencsére még mindig vannak olya-
nok, akik hallják az üzenetet! Ezért tudtuk 
megünnepelni a Református Egyháznak 
az 50. évét.

Hálás köszönet azoknak, akik nem adták 
fel a harcot, hanem mindig ott vannak!
(Képanyag G-FOTO)

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi

Magyar József erdélyi képet mutat          Gfoto.org Arany Edith a büszke 
papával          Fotó Trixi

A magyarországi Prof. Nagy Dénes előad 

Paál Magdi és Kerekes Ági biztatnak: „Le-le-le fe-
nékig…” - és Vattay Miklós ünnepelt kötélnek áll!

Honfiéknál b.-j.: Vass Magdi és Matyi, Honfi Laci 
és Csiki, Collia Luis és Anna Rózsa, Zsolnai Péter 
és Edit                                                    Fotó Collia

A 100 éves Schirl 
Ilonka néni mindig 
ott van, és ha kell, 
igét is hirdet... 

A közönség egy része          

özv. Heftyné Kató bekonferálja a programot
 Gfoto.org

b.-j.: Domínguezné v. Remete Andrea, Alitisz 
Miklós fiaival és v. Vattay Miklós           Fotó Vattay
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Airesben ilyen nagy 
modern és barátságos 
hangversenytermet 
még nem láttam. A 
falon a számomra 
ismeretlen feliratot a 
program hátlapja fej-
tette meg: „Él az én 
népem” Ószövetségi 
idézet. Az eredetileg 
romban levő épületet 
1993-ban gazdag zsi-
dó mecénások hozták létre mai formájában, ahol minden 
jóindulatú, lelkes embert szívesen látnak. A koncert után 
megismerhettem a nagyszerű magyar művészt. 

Az idei kiállítás bejáratánál óriási fehér tortával 
ünnepelte a”Feria de las Naciones” (COAS) a 30 éves 

jubileumát. 
Mint mindig, 
ezrek láto-
gatták. No-
vember 12-én 
zárt a 8-napos 
nemzetközi 
vásár. 

A „Livia” 
gyermekdivat 
már 13 éve 
j e l e n  v a n 
Mahr Lívia 
angyali kis 

modelljeivel. Gratulálunk. 
A külföldön, szórványban élő magyarokat mi tart-

ja - tarthatná össze? Magyar Intézményeink talán, 
amelyeket sok évtizede magyar emigránsok, menekül-
tek alapítottak nagy áldozattal és fáradsággal? Példa 
a Segélyegylet! Alapszabályai leszögezik a „politikai 
beállítottság és valláskülönbség nélküli” elvet. Ma 
tizenkilenc Intézményünk van és még él. Ezt így, külön-
külön fenntartani, megtartani nem lehet! Csak együtt, 
és okosan. Ha megnézzük, hogy egy akár hazafias, akár 
művészi magyarnyelvű rendezvényen kik vesznek részt, 
ugyanazt a pár tucat arcot látjuk. Számos Intézmény 
vezetője kesereg, hogy nincs elég segítsége, és joggal 
a saját Intézményét tartja fontosnak. Sokan voltunk de 
kevesen maradtunk, akik beszélünk még jól magyarul. 
Magyar lovas őseink szerint „egy fenékkel csak egy lo-
von lehet lovagolni”. Mi pedig sokszor hármon-négyen 
szeretnénk ülni, mindenütt ott lenni - de se lábunk, se 
agyunk nem bírja szusszal! 

Közös célunk, hogy megtartsuk magyar sajátossá-
gunkat. Miről ismernek meg bennünket, miben vagyunk 
mások, egyediek? Mire lehetünk büszkék, „sznobok?” 
Kétségtelen, hogy leginkább nyelvünkben lehetünk azok. 
Egyik nyugati nyelvcsoporthoz sem tartozunk. A világ 
bármelyik sarkában, ha magyar szót hallunk, egymásra 
találunk! Unokám szereti elámítani atléta baráti körét, 
amikor mobiltelefonján magyarul beszél. „Ez a mi titkos 
nyelvünk” - szokta mondani. „Milyen kár, hogy Márai 
Sándor Föld, föld könyvét, amiből most fedeztem fel 
nagyapám földjét, spanyolul olvastam, mert magyarul 
nem tudok” - mondta egy fiatal lány a könyvesboltban, 
amikor meghallotta, hogy én magyar vagyok. Az Argen-
tínai Magyar Hírlap sem tudna létezni, ha nem vállalná a 
„kapocs”-szerepet szétszóródott magyarok között. Isme-
rek fiatalokat és szomszéd országokban élő magyarokat, 
ahol nincs magyar társadalmi élet, akik bevallják, hogy 
az egyetlen magyar szöveg, amit hajlandók átböngészni, 
az a „drága AMH!”

Minden különlegességünk csak akkor hatásos, 
időtálló, ha nem zárkózunk el magyarul már nem 
beszélő testvéreink elöl. Legkönnyebb ezt a zenén, a 
táncon, a magyaros ízeken és konyhán keresztül - akár 
szótlanul is - bemutatni. Meg lehet szerettetni a magyar-

ságunkat barátsággal, közvetlenséggel. 
Fontos, hogy rendezvényeink, hírlapunk, 
öregotthonunk, klubjaink két nyelven 
szólaljanak meg, de állítom, hogy nem 
elég a 2 nyelv, a tartalom a legfontosabb. 
Ha mindenki csak egy vagy két szerepet 
jól, bizakodva vállalna, és azt a többi, ha 
nem is segítené, de nem kedvetlenítené el 
- akkor talán az „egymás terhét hordozzá-
tok”-alapon megmaradnánk. 

Öreg barátom így mondaná: „Olyanok 
lennénk, mint a XV. század ittfelejtett 
lovagjai…”

A Hungária Egyesületben október 21-én megrende-
zett tiszteletadás és megemlékezés tökéletesen kifejezte 
a magyar kolónia, a magyar közösség hozzáállását az 
1956-os októberi forradalomhoz. Megkönnyeztük, 
átéreztük. A Magyar Nagykövetség október 24-én 
rendezett fogadásán a kolónia Intézményeinek vezetői 
és külföldi diplomaták, meg argentin előkelőségek vol-
tak meghíva. Gondolom, elolvasták a meghívót és így 
megtudhatták, miről van szó. A nagykövet és felesége 
a magyar külügyminisztérium utasításai, protokollja 
szerint rendezi a nemzeti ünnepeket, Magyarország bel- 
és külpolitikája pedig nem a mi felelősségünk. 

Október 26-án a Magyar Református Egyház hívta 
meg a magyar kolónia tagjait és argentin hozzátarto-
zóikat, hogy a „Száll az ének” zeneest keretén belül meg-
emlékezzünk az 56-os forradalomról és a gyülekezet 50 
éves fennállásáról. Utána szeretetvendégség. Úgy voltam 
vele, mint amikor meghívnak ebédre és olyan változatos 
a menü, hogy nem tudom, melyik fogásra készítsem elő 
gyomorsavamat. Valószínűleg más is így gondolkozott, 
mert szép számban jöttek el a hívásra. Puricelliné Szabó 
Éva a gyülekezet 50 éves jubileumáról beszélt és annak 
alapító tagjairól. Hozzáfűzöm: 50 éve minden vasárnap 
magyarul szólal meg az Ige a templomban, amit a Jó 
Isten és az alapítók után leginkább hűséges vezetőiknek, 

a Pataky családnak, Benedek 
családnak, Schirl Ilonkának 
és Pálnak és még néhány 
tagnak köszönhetünk. Csodá-
latos, hogy ma is Magyaror-
szágról meghívott lelkészhá-
zaspár láthatja el az egyházi 
szolgálatot! Nt. Tóth Kristóf 
(a szintén lelkész) feleségével 
Krisztinával valláskülönbség 
nélkül szolgálnak minden 
magyar keresztény-keresztyén 
testvérnek. Legmeghatóbb 
mégis Lajtaváryné Benedek 
Zsuzsi szavalata volt. Könnyes 
szemmel hallgattuk Tollas 

Tibor  megrázó 
versét: „Bebádo-
goztak minden 
ablakot”.  Nem 
kellett hozzá „jel-
magyarázat”, így 
emlékeztünk meg 
a hősökről, akik 
1956-ban életüket 
áldozták a szabad-
ságért. Ezek után 
következett a 23 
dalból álló, kicsit 
hosszúra sikerült 
dalest (l. átellenes 
oldal).

Október 30-án az Argentin Filharmonikus Zenekar 
az évad utolsó hangversenyét, Stefan Lano vezényle-
tével Liszt Ferenc műveinek szentelte. Az 1. és a 2. sz. 
zongorahangversenyét adták elő, egy csodálatos litván 
zongoraművésznő, Muza Rubackyte közreműködésével, 
aki teljesen átérezte a magyar zeneszerző hangulatát 
és temperamentumát. Nem csoda, hogy Budapesten 
1991-ben ő nyerte meg az 1. díjat a Liszt Ferenc 
zongoraművész-pályázaton. Nagy összekötő kapocs a 
népek között a zene! 

Hasonlóan egy minden népeket összekötő remek 
zenei élménynek lehettünk részesei az Amijai temp-
lomban november 5-én, egy Franz Joseph Haydnnek 
szentelt koncerten. Hála az Ars Hungaricának sikerült 
ezen a nívós koncerten egy Magyarországról meghívott 
csellóművészt, Máté Balázst megismernünk (l. recenzió 
SP 3.o.) Szeretném azonban megemlíteni, hogy Buenos 

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

Rovatomat politikával kezdem. Argentínában, októ-
ber 28-án általános választások voltak. Államelnököt és 
új kormányt választottunk a következő 4 évre. Igazság 
szerint nem egészen „újat”, hanem ugyanazt - kicsit 
más öltözetben. Egy éve folyik a harc, a cselszövés a 
kormánypárt jelöltje és az ellenzékek jelöltjei között. A 
kormánypárt csak júliusban hirdette ki Kirchner elnök 
jelöltjét: feleségét Cristinát, akit az elnök a kampányra 
használt óriási Luna Park stádium pódiumára helyezett 
állami tisztviselők viharos tapsa közepette. Köztudomá-
sú, hogy ma már nem egyének indulnak a választásra, 
hanem pártok. A pártok pedig szorgalmasan gyűjtenek a 
választási csatára. Gyűjtenek-költenek-gyűjtenek.

Ahogy márciusban már megírtam, a nyár folyamán, 
amíg mindenki vidáman úszkált a tengerben, a pero-
nizmusból ügyesen átszervezett, átcsoportosított kirch-
nerizmus egy komoly, tömör táborrá dagadt. Aggódva 
figyeltük, mi lesz ebből, ha az ellenzék nem áll össze? 
Mert egy elszegényedett országban, ahol a lakosság 
70%-a az állam segítségére számít, hogy kikerekítse 
megélhetését, ott az a párt gyarapszik és győz, amelynél 
a pénz van. A többpárt-rendszer régen jól működött. Most 
felaprózva egyik párt sem tudja eredményesen felvenni 
a harcot a kormánypárt anyagi fölényével. Mi magyarok 
egyre sóhajtoztunk - „úgysem számít a mi szavazatunk” 
- és aggódva figyeltünk. Az ellenzék kitűnő, képzett, 
lelkes vezetőket jelölt, de mindegyik prímhegedűs akart 
lenni a zenekarban, nem volt hajlandó együtt, egy listán 
indulni. A választók egyre jobban részt vettek a vitákban, 
de miután minden jelölt választási hadjáratában azonos 
célkitűzéseket harsogott, a végén csak azt latolgatta, 
hogy vajon melyik közülük az, aki a terveket képes lesz 
végrehajtani, és majd feltehetőleg melyiknek nem csak 
„maga felé hajlik a keze”…

Október végére azonban mindenki lázasan politizált. 
Mi magyarok egyszerre megtaláltuk argentin identi-
tásunkat: mi is politizáltunk. Itt nagyon komoly lett a 
helyzet. Az idősebb korosztály, vagy azok, akikben nem 
dobog argentin hazafias szív rádöbbentek, hogy ennek 
fele sem tréfa. A jövőnkről, a gyermekeink, unokáink 
jövőjéről van szó. Ők igenis itt fognak élni. Most bizony 
színt kellett vallanunk és lelkiismeretes argentin lélekkel 
kellett (egyébként kötelezően) szavaznunk. Október 28-
án egy Caracasból visszavándorolt venezuelai magyar 
barátnőmmel a televízió mellett együtt izgultunk. Ő, aki 
már egyszer Magyarországról 1956-ban elmenekült a 
szabad Venezuelába, most újra menekült a – még – sza-
bad Argentínába. 

Éjfél után pár perccel - még mielőtt a számlálások 
összegyűlhettek volna! - kihir-
dették a választás eredményét. 
Kirchnerék győztek! A végered-
mény 46% Cristina Fernández 
de Kirchner javára (2007-2011). 
Várhatóan, a tartományokban, ahol 
az alacsony osztály többségben 
van, győzött. Két kivétellel: az 
ország két nagy városában - ahol a 
középosztály többség - ellene sza-
vaztak. Röviden és nagyon okosan, 

iskolázott nyugodtsággal köszönte meg híveinek támo-
gatását. A volt helyettes alelnökkel (aki most Buenos 
Aires tartomány megválasztott kormányzója) Sciolival 
együtt ölelte a december 10-én lelépő férj-államelnököt, 
Néstor Kirchnert. Reméljük, hogy ígéretét, miszerint 
az egész ország és nép elnöknője akar lenni, be is fogja 
tartani. Összegezve: férjének kormányzása az elmúlt 
négy esztendőben sajnos nem biztat jobb jövővel. Csak 
azt reméljük, hogy egyelőre 4 évre választottuk…

A politika októberben hol magyar, hol argentin-ma-
gyar keblemben vert hullámokat. Argentínában élek 58 
éve, kettős állampolgárságom van. Hontalan hányattatás 
után, 1955-ben, hála General Perónnak, boldogan vet-
tem fel az argentin állampolgárságot. Magyarország 
jövőjének alakulásához érzelmileg kötődöm, de poli-
tikailag nem vagyok felelős érte.

Ezzel szemben egy argentin-magyar hiába akart 
szavazni: magyar útlevele ugyan megvan, de még nem  
Magyarországon élő, bejelentett adófizető magyar pol-
gár, tehát nincs szavazati joga. Felelőtlenség is lenne 
ezt igénybe venni, mert (szerencsére) egyik párthoz sem 
tartozunk. A kolónia az utolsó években, pontosabban az 
1956-os forradalom óta összeforrott. Akkor a felvonulá-
sokon mind együtt vittük az égő fáklyát és imádkoztunk 
Magyarország szabadságáért, a kommunizmus és a 
szovjet megszállás ellen. A kommunizmus hivatalosan 
megszűnt. Magyarország szabad ország, demokratikus 
módszerrel megválasztott kormánnyal. A magyarokat 
politikailag nagyon nehéz egy táborba gyűjteni, de a 
pártoskodás, széthúzás a külhoniakat nem választhatja 
széjjel. A remélt megmaradásunk-fennmaradásunk beol-
vadás nélkül csak közös igyekezettel és az anyaország 
segítségével lehetséges!

Események

A megválasztott 
elnökasszony A 3 fiatal magyarországi művész (l. recen-

zió átellenes oldalon)               Fotó Bonczos

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi           
Fotó Bonczos

Még a mosolygó kollégák is megtapsolják!                            Gfoto.org

Középen Mahr Lívia, Lucrecia és Rosa Álvarez 
segítőtársaival                                    Fotó Bonczos

Máte Balázs fiatal csellóvirtuóz Eric G. 
le Comte-tal (Fundación Teatro Colón 
tagja)                                Fotó Bonczos



10.  OLDAL                                          ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                       2007. December

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő vé-
leményét, 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 
befi zetése után közlünk. 

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dr. Constantino 
Miguel Alitisz

abogado
Libertad 480  2º  Capital

14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957
cmalitisz@yahoo.com.ar

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@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sylvialeidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) 
Buenos Aires. Tel. 15-6134-1577 -  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@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.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  KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@yahoo.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
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" –  Pacífi co 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@arnet.com.ar

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
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS MÚTUOS – Balcarce 79. Moreno N° 12, 
(3540) Villa Ángela, Prov. de Chaco. Tel. 03735-420-939
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

Buenos  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    http://efolyoirat.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

A január-februári kettős-
számra a lapzárta:  december 10

A kettősszám január 20-a 
körül jelenik meg.  Anyag és 

hírek beküldésére 4711-1242 
amagyarhirlap@yahoo.com

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

Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - 
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné  - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi Sebess 
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005. folyamán kronologikusan bejött adományok:   Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.) - N.N. 
-  N.N. - Dr. Orbán László. Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
2006-ban 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 US$ 100.-on felüli adományok: Zombory István - Dr. Orbán László - Móricz 
Istvánné - Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Rubido-Zichy 
Hohenlohe Senta - Erdődy József - Dőry Ilcsi - Dr. Alitisz Constantino (2x) - Alexis Pejacsevich - 
Dr. Farkas Ferenc - “Instituto Internacional de Artes Culinarias Mausi Sebess” - Grosschmid Mária (Mo)

CARPINTERÍA
Ricardo E. Göttig Vágó
Naval - Bibliotecas - Restauración
Talla - Mueblería - Marquetería
Tel. 4746-2790  Cel.: 15-6502-2830

regmapex@yahoo.com.ar

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

bookingtravel@fi bertel.com.ar
CARLOS HATCHERIAN

E.V.T. Leg N° 12.643 D.N.S.T. 2253/05

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

A havi lapzárta után történt eseményekről 
szóló beszámolók és hírek csak egy hó-
nap késéssel jelenhetnek meg. Számí-
tunk Olvasóink szíves megértésére!

APRÓHIRDETÉSEK       
 CLASIFICADOS

Tortas húngaras:
Recetas Sra. de Bakos

Tel. Pablo 4799-3482

¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?  
Csilla Vágó Masoterapeuta 

1 5 - 5 4 7 8 - 3 4 4 1    4 7 9 2 - 2 4 5 2 

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4581- 8895
15-5026-4512 

Minden 
magyar 

származású 
gyereket 

szeretettel 
vár a

Zrínyi Ifjúsági Kör 
(hétvégi magyar iskola)
Beisné Mocsáry Anni

4624-4461
G-FOTO fotógrafo

reuniones, fi estas, casamientos, 
curso de fotografía. Gregorio  
4005-5447 / 15-5726-1192 

  www.gfoto.org



                                                                                       IFJÚSÁGI ROVAT  -     2007. December                                                                          HUFI I.

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!

csakis ez volt a szándéka: megmutatni 
a Forradalmunkat úgy, hogy szem ne 
maradjon könny nélkül, hogy terméskő-
ként örökre éljen benne! Azt véljük: ez 
„szerszám“ lehet! Az idén többek között 
azért is volt érdekes a Forradalomra 
való visszaemlékezés, mert a hét napjai 

pontosan azokra 
a napokra estek, 
mint annakide-
j é n .  E m e l l e t t 
azonban él mind-
nyájunkban az 
a remény, hogy 
nehogy még egy-
szer előforduljon 
ilyen szomorú, 
vé res  magyar 
emberirtás. Ám 
ahogy eltelt az 

óta 51 év is, fel-felcsillanó rémképek 
jelentkeznek előttünk. Míg próbáljuk 
megfejtegetni a magyarság titkát, míg 
hangoztatjuk szétsepert megmaradásunk 
zászlaja üzenetét, Budapest utcáin folyik 
az elkeseredés sötét vére. A külhoni ma-
gyarság szervezkedik, vár, és egy olyan 
csodába fekteti bizalmát, amely talán 
nem is csoda, hanem lehetetlen fantázia: 
az aláírásgyűjtés megkezdődött, és még 
egy december 5 pislog a közelben...

Minden való igazságot s milliók eddig 
elfojtott vágyát elismerve, mélyen azt hi-
szem s vallom, hogy a magyar állampol-
gárság nem egy aláírás, nem egy szónoki 
beszéd, nem egy megemlékezés, nem egy 
útlevél megszerzése, sem egy szavazati 
jog. Az igazi állampolgárság nem iro-
dában pecsételődik le, nem bürokrácia 
s még kevésbé politika! Magyarnak 
lenni sokkal veszélyesebb ennél. Olvass, 
tanulj, kérdezz, dolgozz, emlékezz! Hass 
oda, hogy senki se feledjen! Eszmédről 
s szívedről van szó: az benned van! Az 
kiirthatatlan! Még a halál sem veheti el, 
mert ha az bekövetkezne is, mindig lesz 
egy magyar, aki életben tartja helyetted. 
Ez a titkunk!

Tudjuk: magyarnak 
lenni érdemes! 

Légy résen, védd meg 
a magyarságot, mindha-
lálig! 

Vállaljuk. 
Azonban míg keresem 

a helyes válaszokat, to-
vábbra is kételkedem: 
a könny vagy a vidám 
élmény... melyik gyújtja 
meg előbb a hovatartozás 
szikráját?

Zólyomi Kati

Nincs egy-egyetlen igazság. Sem egy 
teljes mértékű bátorság, sem a legmé-
lyebb hit nem ment meg mindenkor... Vi-
szont mégis e végtelen árnyalatok ködébe 
mártotta ecsetét a sors, hogy megfesse az 
56-os magyar felkelés vásznát. Mily fest-
mény! Micsoda alkotás! Majd fél évszá-
zaddal később, 
mint  freskó a 
falba vésve, túlél 
bennünk, míg az 
egymásba ka-
paszkodó ember-
roncsok karjai-
lábai bilincsében 
elhangzik egyes 
felnőtt rétegek 
fel-felkiáltása, 
néha  egészen 
naiv kijelentése:

„Magyar! Legyen hited! S újból leszen 
országod! Történelmi Nagymagyarorszá-
god! A szumir-szittya-hun-avar-ősmagyar 
őseink földjén, a Kárpát-medencében!“

De honnan legyen ily hite annak, aki 
csak most kezdi el - a szétszórtságban - 
felnőtt magyar életét? Milyen eszközzel 
segíthet saját magán, ha még azt sem tudta 
eldönteni, melyik a hazája (ha egyáltalán 
használható még manapság a globalizált 
világban ez a kifejezés?). Egy dolog a 
történelmi, s egészen más a mai 
valóságba rajzolt Magyarországunk. 
A Trianon óta eltelt 87 esztendő 
bizonyára egy végtelennek látszik a 
fiatalság szemszögéből, érzésében. 
A jelenben viszonylag sürgősebb az 
öntudat felébresztése, mert egyre 
távolabb csúszunk a hazafiasságot 
tápláló „nagy“ hősök tetteitől, az 
óriási események utóhangjától. Mint 
mikor a tenger visszahúzza magához 
a hatalmas hullámot, és a parton, a 
hideg homokban csak a maradék jódos-
sárga habcsíkja látszik már... de mégis 
mindenki tudja, hogy oda lecsapott a nagy 
hullám! Bizony, ha a magasra felduzzadt 
vizet láthattad, érzékelhetted erejét, féltél 
tőle, izgultál, ott voltál, előtte vagy benne 
- akkor: hiszel! Majd próbáld meg ezt 
elmagyarázni a kis parasztgyereknek, aki 
legfeljebb a falucskája szélén átsurranó s 
csak a tavaszi jégolvadáskor ficánkoló kis 
patakot ismeri.

Innen kiindulva, a „Légy résen, mind-
halálig“ megemlékezés filmvetítésének 
(október 21-én történt a Hungária nagy-
termében 14 aktív cserkészvezető és 
csekély 40-50 „civil“ felnőtt jelenlétében) 

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”: 
A szerencse nem más, mint a gondos tervezés hulladéka. (ZK)

    Folyt. a 2. oldalon

Milyen szerszámot adni a fiatalabbak kezébe, hogy 
elkezdjék „kiásni” magyarságuk még alvó tüneteit?

Lélegzetvisszafojtva figyel a közönség...            Gfoto.org

Az előadók is meg vannak hatva (KÖRS)                        Gfoto.org

December 16 -án, 
vasárnap, Honfi Já-
nosék Benavídez- i 
ke r t j ében :  s zokás 
szerint 12-13 óra körül 
közös, otthonról ho-
zott ebéddel kezdjük. A 
Jézuska 17 órakor jön. 
A kimenetelt rendes 
buszjárattal, ill. sze-
mélyi autókkal oldjuk meg. 

Karácsonyi ajándék: az „egy sze-
mély-egy ajándék” módszerrel (ára ne 
haladja meg a 6-8 pesót!) szeretnénk 
örömet szerezni egymásnak. Kérünk 
mindenkit, hogy hozzon magával egy 
névtelen ajándékot (ZIK tagok tud-
ják már, ki a „titkos barátjuk”). Bármi 
kérdéssel Beis Annihoz (4624-4461) 
vagy Zaha Alexandrához lehet fordulni 
(4794-4986 / 155-177-6996)

ZIK Karácsonyi ünnepély:
A meghívás mindenkinek szól, 
nem csak ZIK családoknak!

HUFÍZELÍTŐ
Következő számainkban:

-  Vajdaság népe, élete A-tól Z-ig!
- Nyári vezetőképző-táborok 
Braziliában és a hagyományos 
csapattáborok!
- Interjú: az, aki mindnyájunkat 
figyel s megörökít, de őt senki sem 
ismeri!
- A Buenos Aires-i néptánccsoport 
első 50 éve véget ért!
- HUFI versíró-pályázat!

Miért szeretek gyerekeket 
tanítani?

Mert a szépet és jót, amit 
életemben kaptam így ad-
hatom tovább.

A magyar nyelv ismerete, 
szeretete számomra sok 
öröm forrása.

Szeretném, hogy a har-
mad-, negyedgenerációs 
is részesüljön ebben az 
örömben.

Gorondiné Meleg Judit

Egy szép esküvő…     
Interjú Haller Ines segédtiszttel.
Ines jelen volt Budapesten jó barátnője, 
Benkő Teri és Espinosa José Vicente 
esküvőjén, és erről az eseményről 
számol be nekünk:
Az évzárta a hullámosan ismétlődő érzései-

vel jelentkezik. Ekkor gyakoribb a végletek 
elkerülhetetlen találkozása is. E rovatrész 
szereplői egy esküvő és egy gyászhangu-
lat, vagyis a két legszélsőbb mozzanata az 
emberi életnek: a reményteljes kezdet és a 
halál, minden földi vagyon elseprésével. 
De hát így van - ez az élet. Még október 
közepén, Haller Ines st.-tel beszélgettünk, 
ő izgatottan mesélte el Teri és José megha-
tó házasságkötésének napját. Miközben a 
képeket néztük, elgondolkoztunk azon is, 
hogy a távolság, az, amely szétválasztja a 
magyar kolóniákat az anyaországtól, hány 
mély barátságot boncolt fel... hiába létezik a 
számítógép, hiába a skype, hiába akad néha 
pénz is az ide-oda utazásra (egyeseknek igen 
ritkán, legtöbbjének soha), úgy érzed, hogy 
csonkulnak tested részei. Dobogó-lüktető 
kis Trianonok vagyunk valahányan!
(Haller Ines st. egyike a nyolctagú KÖRS 

(Körzeti őrs) vezetői csoportnak, vidám, 
ügyes, okos szervező, már többéves tapasz-
talatú osztályvezető a „La Caja” biztosító 
vállalatban).
ZÓLYOMI KATI: Régen vagy már Teri-

vel szoros barátságban...
HALLER INES: Uhh, már nagyon régen, 

szerintem az óvodában kezdődhetett... de 
volt egy különös tábor, ahol végleg össze-
melegedtünk. Emlékszem a hidegre, a sárra, 
a sátorozás meleg hangulatára. Először a 
Pillangó, majd a Hóvirág őrs tagjai voltunk 
mindketten...

ZK: Micsoda öröm, hogy átrepülhettél 
barátnőnk esküvőjére!
HI: Igen, Teri szemünk láttára szeretett 

bele Josébe majdnem három évvel ezelőtt... 
(a 2005-ös KAPOCS program alatt), s az 
óta visszajött, átutazott, visszajött, majd 
José is átjött, visszament, Teri is... Mikor 
eldőlt, hogy az itteni (buenosi) polgári 
esküvő után viszont az egyházi Budapes-
ten lesz, érdekes módon nem esett kétely 
afelől, hogy megyek-e vagy sem, csak a 
dátumot kellett egyeztetni, mármint, hogy 
a munkámból elengedjenek.
ZK: Te voltál az egyik tanú...
HI: Igen, José részéről pedig jó barátja, 

Eduardo.
ZK: Hát mesélj el mindent.
HI: Augusztus 11-

én történt, délután 
5-kor. A Szent Te-
réz templomban, 
Pesten. Izgalmas 
előkészületek ré-
sze lehettem (ne-
vet, meghatódik). 
Kezdve ott, hogy 
innen Buenosból 
Teri szüleivel és 
Cili húgával indul-
tunk már 4-én. Me-
gjegyzem, jó volt újból Magyarországon 
lenni! Már nem volt idegen semmi! Már 
nem kellett térképeznem, hogy ne vesszek 
el! Ellenben alighogy betoppantam Teri 
lakásába, mint jó volt parancsnok teszi 
tisztjével szemben, a kezembe nyomott 
egy háromhetes kidolgozott programot 
(mindketten felkacagunk). Fel volt írva mik 
kellenek, miket kell én tegyek, s még az is, 
hogy mikor lesz szabadidőm!
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sátorban kaptunk: teljes ellátással kényez-
tettek minket. 

Viszont vasárnap már azonnal a fel-
vonulás után volt fellépésünk, és így 
megpróbáltunk „könnyebben” fogyasz-
tani a tipikus német főtteket: a káposztás 
virslit, avagy inkább a spanyolos sonka-
szendvicseket. Hogy 
ne szomjazzunk, az 
idősebbek „teszteltük” 
a finomnál-finomabb 
csapolt söröket, legyen 
az a málnás, a fekete, de 
még a vörös is!

Még vasárnap este, a 
szállóhelyünkön szerveztek egy ismertető 
bulit, ahol az összes különböző nemzeti-
ség együtt tölthetett egy kis időt.

A hétfői nap pedig esővel ébresztett 
minket, ezért egy kicsit késett az egész 
műsor. Érdekes módon, amikor megindult 
a magyar népzene, olyan szépen kisütött a 
nap, hogy tömeg ember összejött, és még 
viharos tapsot is kaptunk! De már a vé-
gefelé jártunk, és várt ránk a németekkel 
teli busz, hogy másnap reggel mindenki 
időben juthasson be az iskolákba, munka-
helyekre. Még előtte a sok kis ajándékvá-
sárlás is lezajlott, trikó, söröskancsó, és 
amikor a buszra szálltunk, szinte ájulva 
aludtunk el mindnyájan.

Élménydús volt ez az út. A csoport ösz-
szeforrt. Valamennyire híresek is lettünk, 
mert mesélte a bemondó, hogy kérdezték 
tőle, mikor táncolnak „a göndörhajúak” 
(kedves olvasó: a „göndörhajúak” a Laj-
taváry ikrek, András és Richárd!), mert 
tetszett a táncunk, és a zenénk is! Közben 
még az utcán is meg-megállítottak meg-
kérdezni, mi vagyunk-e a magyarok, és 
hogy fotóra beállhatunk-e velük. 

Mindnyájan már várjuk a jövő évi 
októbert, hogy újból ott lehessünk, és 
tudjuk, gyorsan telik az idő, szóval nem 
is kell sokat várni! Na de még azelőtt - ha 
Isten is megsegít - átmegyünk Brazíliába 
a néptánctalálkozóra is! Viszlát! 

Kerekes Miki st.
(Bő képanyag az Oktoberfestről.
Megtekinthető, megrendelhető:  
www.gfoto.org Képgaléria – 2007. október 13-15)

M i n i h u f i        
- A BOLDOG rock-együttes sem pihen 

a babérjain... legalábbis én azt tudtam 
meg, hogy nagyon is gyakorolnak, kom-
ponálnak, stúdiófelvételt is készítgetnek, 
és azt is, hogy kaptak ajándékot: Gorondi 
Istvántól pazar cintányért, a legjobbat, 
a doboló Richárd közismert tehetsége 
minőségesebb érvényesülése érdekében! 
A HUFI is köszöni a gyönyörű ajándékot! 
Közben - panaszkodnak a „boldogok”, 
hogy nem írunk róluk eleget… Hát írunk 
mi bizony azonnal, amint kapunk hites 
információt!

- Ez azért kerül be a HUFI-ba, mert 
HUFI-riporterek fedezték fel, fotózták és 
derültek rajta: Halloween estéjén a Hungária 
éttermében önfeledten vacsorázott hét igazi 
boszorkány! Igen! Így, ahogy írjuk! Nem is 

egy: hét boszorkány feketébe öltözve, seprűk 
is voltak a székekhez támasztva, csúcsos-
csatos kalapok és fekete rózsák az asztal 
közepére helyezett vázában! Mit ettek? Hát 
azt, amit minden anyaszülte: bécsi szeletet, 
meg burgonyát… Emellett észrevehettük, 

b.-j.: Fóthyné B.K. Judit, Lindqvistné B.D. An-
drea Hapci, Honfiné R. Kati, Némethné S. Lenke, 
Lomniczyné P. Letti, Mayerné S. Irén (Tóthné G. 
Emma lemaradt a képről)                        Fotó Zóka

hogy javában fogyott a borocska is! Néhány 
boszorka hiányzott, mert máshol röpködtek 
üzemben lévő seprűikön'

- Patyolat új kiscserkészt kapott Magyar-
országról a 39. leánycsapat: a kis Rékát 
ott láttuk vidáman játszani Tóth Ágotával 
a cserkészotthon előtt, de legnagyobb 
meglepetésünkre a kislánykák (mindkettő 
Magyarországról került közénk) nem a 
szaftos-zamatos szép otthoni lejtésű ma-
gyar nyelven társalogtak egymással, hanem 
édes magyaros kiejtéssel ellátott „kaszte-
zsánoul”! (hahahehehehihihu!)

- A PFK-magyar cserkészvezetők fo-
civálogatottja bekerült az Európai Unió 
argentin klubja által szervezett „mundiali-
to”-ba! November 25-én ott voltunk, szur-
koltunk, élveztük a pilari Predio Iguanas-
ban töltött sportnap labdarugó hangulatba 
öltözött óráit! Többek között Szlovénia és 
Olaszország ellen játszottak. Következő 
számunkban részletesen írunk erről az 
eseményről! A fontos: részt venni!

- Közel van már a hagyományos kará-
csonyi vásárunk. Mindazoknak, akik nem 
nézhették meg a „Légy résen, mindhalálig” 
című 56-os filmet, két lehetőségük lesz: 
egyrészt a vásáron megvásárolhatják a CD-t 
a KÖRS (Körzeti őrs: Lomniczy Mátyás, 
Zólyomi Kati, Gorondiné Edith, Haller 
Ines, Szilvássy Lőrinc, Lajtaváryné Zsuzsi, 
Collia Alex vagy Ughy Viktor) bármelyik 
tagjánál, vagy eljöhetnek a Hungáriába 
megnézni december közepén (a dátumról 
még elektronikusan kiértesítünk). Utolsó 
alkalom!                                           (ZK)

ZK: Csak egy dörzsölt cserkésztiszt tudja 
a saját lakodalmát így megszervezni!
HI: Hahaha! Igen! Természetesen az 

első hét volt a legkomplikáltabb! Egyes 
dolgoknak le volt kötve az órája-ideje, 
viszont maradt sok olyan, amit el kellett 
végezni, csakhogy nem tudtuk pontosan, 
mikor... Mindenesetre szépen összejátszot-
tunk, mint a csapatvezetés idején, hiszen én 
ott lakhattam Teriék lakásában. A család 
pedig kölcsönkapott egy lakást, ahol aztán 
megsütöttük az összes tortát s édességet a 
fogadáshoz. A háromemeletes lakodalmi 
tortát Aranka mama készítette, csodás volt! 
A bevásárlás irtó érdekes volt, mert Ma-
gyarországon mások a kellékek, mint itt... 
A liszt, a tejszín, minden másképp „reagál” 
s működik - de 
sikerült. Két 
egész napos 
munka után!
ZK: Hadd le-

gyek roman-
tikus: írd le a 
Teri ruháját, 
meséld el  a 
„frivol” rész-
leteket is...
HI: Áh, Aranka esküvői ruhája lett felfris-

sítve! Angyalian passzolt Terire! A temp-
lom zsúfolásig megtöltődött. Megjelent 
az áttelepedett buenosi kolónia zöme, a 
sok új barát, a rokonok... könnyen 120-an 
is lehettünk! A templom papja adta össze 
őket. Nem valami közönséges pap volt... 
Hároméves olaszországi tartózkodása foly-
tán valahogy átérezte a latin (José venéz 
családja és barátai) színét a dolognak... 
Nagyon helyes volt, közvetlen, és fela-
jánlotta, hogy spanyolul is elmond egyes 
szövegeket! Kedves gondolat volt részéről! 
Másrészt azért is volt érdekes a szertartás, 
mert több különböző szokást hozott össze. 
Például Venezuelában az a szokás, hogy 
13 aprópénzt nyújt át a férj a feleségnek, 
azt jelképezve, hogy mindent megtesz a 
család anyagi biztonságáért... Majd a fele-
ség ezt visszaadja ugyanazzal az ígérettel. 
A 13 érme között volt 5 argentin pézó, 5 
százforintos, 2 bolívar és 1 euró! Viszont 
Magyarországon pedig az a szokás, hogy 
kezüket rátéve egy megáldott keresztre, 
a jegyespár ígéretet tesz. Majd én olvas-
tam fel a Bibliából spanyolul azt a részt, 
amelyet itt szokás elmondani a szertartás 
alatt. Blahóné Honfi Juló két kislánya volt 
megbízva a 13 pénzdarab és a jegygyűrűk 
behozásával.
ZK: Hogy folytatódott utána, a fogadá-

son?
HI: Elsősorban elkészült a nagy csoport-

kép. Fantasztikus embercsoport jött össze... 
Utána a banketten 50-en voltunk hivatalo-
sak. Szép hely volt, Óbudán, s miközben 

átmentünk oda, Teriék a Hősök terére 
vonultak el a fényképésszel. Ott készítet-
tek felvételeket. 
Eredetileg a vá-
rosligetben ké-
szültek volna, de 
esett az eső és 
ezért változtattak 
a tervükön. A pár 
megérkeztével 
jókívánságainkat 
kifejezve koccin-
tottunk boldog-
ságukra!
ZK: Mit élvez-

tél a legjobban 
most, hogy már 
harmadszor uta-
zol át Magyarországra?
HI: Most volt először úgy, hogy „otthon” 

éreztem magam! 
ZK: Eltekintve a lakodalomtól, mentél 

máshova, hova utaztál még?
HI: Szlovéniába, Ljubljanába mentem, 

rokonaimhoz, s velük utaztam már le 
Triesztbe, ahol még strandoltam is! Majd 
vissza „magyarba”, az augusztus 20-i ün-
nepekre. Utána pedig elutaztam Prágába! 
Hihetetlenül szép! Mindenki meg kéne 
látogassa... Akár a középkorban, úgy ér-
zed magad ott. Csak a város környékén 
310 kastély áll! Csodálatos, hogy a város 
teljesen sérületlen maradt mindkét háború 
alatt… Teljes, eredeti épségében áll előtted 
a múlt! És nagyon vigyáznak rá, hát persze 
akkora kincs, nem is lehetne nem vigyázni! 
Az összes építkezési stílust láthatod egymás 
mellett. Vonattal mentem, este. Három 
egész napot töltöttem ott. Kóstolgattam a 
híres pilseni söröket. Napközben a templo-
mokat jártam végig, este pedig a sörözőket! 
Hahahaha!
ZK: Befejezésül, súgd meg nekünk: elkép-

zelted valaha azt, hogy Magyarországon 
ellaknál-e?
HI: Nem, inkább a gyakori átutazás érde-

kel, viszont örömmel tapasztaltam most, 
ahogy az előbb mondtam is, hogy már 
„otthon” vagyok Budapesten is... Az esketés 
alatt mondott a pap egy nagy igazságot: 
„Teri és José két különböző helyről indultak 
el, hogy egymásra találjanak Magyarorszá-
gon... Ámde mégis az otthon mindig az lesz, 
ahol együtt lehetnek.” Mi minden magyar 
légkörben otthon érezzük magunkat. De 
az is igaz, hogy mindig otthon leszel, ha 
azokkal vagy, akiket szeretsz. 

Ezzel már elzártam a magnót, de Ines-
szel tovább beszélgettünk sok mindenről, 
azokról az érzésekről és rádöbbenésekről, 
amelyek annyira összehozzák a szétszórt 
magyar fiatalságot...                          (ZK) 
(l. a bevezető sorok folytatását a HUFI 4.o.-on).

...EGY SZÉP ESKÜVŐ                                                                           folyt. az 1. oldalról

B U E N O S  A I R E S - I  M A G YA R  N É P TÁ N C M OZ G A LO M

Miközben szeptember vé-
gén, a próbákon csakis az 
újabb táncainkat léptettük, 
megjött az a hír, hogy Ughy-
né Paola intézkedése ered-
ményeként az Oktoberfest szervezői 
ismét meghívtak, hogy magyar visele-
teinket, énekünket, táncainkat és zenénket 
bemutassuk Villa General Belgrano lá-

togatóinak! De még ennél is sokkal jobb 
hír az volt, hogy a hosszú - ünnepnappal 
egybekötött - hétvégére hívtak meg! Ezek 
után, persze, a táncgyakorlatok tartalma 
átváltott azokra a számokra, amelyekkel 
aztán felléptünk a córdobai városka 
főszínpadán.

Így október 12-én, péntek este in-
dultunk el és egy német tánccsoporttal 
utaztunk együtt.

Szombat és vasárnap délben a szokásos 
felvonulásokon vettünk részt, ahol a teljes 

népviseletbe beöltözött összes meghívott 
együttes először mutatkozik be az em-
berek előtt. Szombaton csak este 10-kor 
került ránk a sor. Közben sok érdekes em-
berrel találkoztunk: egy Shrek-re öltözött, 
sminkelt emberrel, két, legénybúcsút 
ünneplővel, születésnapot ünneplőkkel, 
skótruhás emberekkel, sörre beváltható 
chango-taxi utazással, vikingokkal és 
sok-sok más érdekességgel. Mivel német 
rendezvény, állandó német zene szólt 
miközben megállás nélkül folyt a csapolt 
sör, vagy ment a felvonulás. Ebédet meg 
uzsonnát egy külön a művészeknek szánt 

Figyelem:  Bierfest!  Mennek a magyarok!Jelenetek a Regös Együttes életéből
A córdobai Villa General Belgrano hegyes vidéke talán Argentína 

legeurópaibb tája, s e keretben kerülnek színpadra már sok évtizede 
megszakítás nélkül a néptánccsoportok variált, színes produkciói. A 

Regös Együttes már 16 alkalommal vendégszerepelt e rendezvényen, ígyhát mondhatjuk, 
hogy már annak 
„veterán” tagja. 
Az idén Kerekes 
Miki st. számol be 
az ünnepségről, 
egyáltalán a Bier-
fest vidám, önfe-
ledt háromnapos 
tartalmáról. (ZK)
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eredményét. A tutajon be voltak 
osztva a felelősségek. Rend volt, és 
mindenki szótfogadott a kapitánynak. 
Megelőzően elsősegély kiképzést 
is kaptunk és belső kód-szerű síp-
szavakat, amelyekre gondolkozás 
nélkül reagálni kellett! (...) A folyó 
tele volt mindenféle örvénnyel, s nem 
mindig egyesével keletkeztek, néha 
a víz szélessége tele volt velük. Az 
evezőhelyek kényelmetlenek voltak... 
Mivel tudok evezni, engem előre 
ültettek, hogy tartsam a ritmust. Két 

óra után mindig rekedt lettem az állandó kiabálástól. A nap 
irgalmatlanul sütött. Egyszer úgy leégett a combom, hogy 
bedagadt és nem bírtam kiegyenesedni. Olyan vörös volt, 
hogy vacsorára mindenki kapott belőle egy harapásnyit!

(...) Óriási nagy teherhajókkal kereszteződtünk többször... 
Amikor a kajakon kellett mennem (végig két kajak kísérte 
a tutajt), egyszer beeveztem a parttól egy mellékfolyóra; 
ott láttam óriáspókot... Egyszer egy olyan prefectura 
(folyamőrség. Szerk.) állomáson aludtunk, ahol kettesével 
kellett őrséget állnunk a hely veszélyei miatt. Csempészeti 
helyek ezek, nem egyszer hallottunk lövéseket is. Ezegy-
szer pedig majdnem ellopják a kikötött tutajunkat! Három 
kapucnis alak már indítgatta a motorunkat... 

(Kikó elbeszélésének csattanója a befejező, izgalmas 
részben, a következő számunkban olvasható.)

*******
November 10: vizsga és cserkész-próbáztatás!

Izgatottan ébredt november 10-én kora reggel több ma-
gyar családnál 10 serdülő lányka és fiúcska. Magyarságis-
mereti és cserkésztudási vizsgák vártak rájuk a ZIK-ben, de 
a csapatokon belül is! Reggel 10-kor ott ácsorogtak a Szent 
László iskolában, készen a követelmények végrehajtására. 
Lapzártakor ugyan még nem ismertük a pontos eredménye-
ket, de Benedekné Marika néni előtt letették a történelmi, 
földrajzi és magyar nyelvi vizsgákat, a nyáron megtartandó, 
életük első vezetőképző táborának követelményeként. Izgul-
tak, reszkettek, egyeseknek még a gyomra is belefájdult, de 
- reméljük sikeresen - megállták helyüket! Majd délután, a 
napsütötte cserkészház melletti teniszpályán, végigmentek 
10 állomáson, ahol a cserkésztudásukat bebizonyították az 
alkalomra beosztott tisztek előtt. Ez utóbbit kifogástalanul 
átküszöbölték mindnyájan. Pedig évvége van, az iskolák 
nyomják a tanulást, feszítik a húrt, de mégis jólélekkel és 
készségesen indultak neki a magyar életük által kitűzött 
célok felé! Tel-
jes szívből gra-
tulálunk és a 
HUFI oldalai-
ról küldjük ne-
kik ismétlődő, 
őszinte dicsé-
retünket! Vé-
gül is nem kér-
dezték tőlük, 
hogy hol van 
a Zengő, 680 
méteres magas-
latával... 

Kik vizsgáztak? A Bogáncs őrs teljes tagozata (Arcagni 
Anikó, Jeffrey Teréz, Szentiványi Vali, Mattiauda Luncsi, 
Zaha Paula, Zombory Michu és Gröber Stefi), valamint a 
Kobra őrs híres triója (Lajtaváry Márton, Lomniczy Attila 
és Papp Mátyás). Még a ZIK szavalóversenye marad hátra, 
amelyről a nyári kettősszámunkban kell mindent elmesél-
nünk!                                                                           (ZK)

Ezt írja Tóth Kikó Kristóf:
„...a cserkész eső alatt nem ázik!”

(Kikó Retezár Mónika cst. és Tóth 
Györgynek a fia, délen élnek, Bari-
locheban, ahova Ausztriából jöttek. 
Móka, ahogy ismerjük, Dombay Jenci 
unokahúga, Retezárné Dombay Ma-
rianne-nak a lánya). Magas, kedves, 
józan, jólnevelt, jóképű serdülővel 
állunk szemben. Elgondolkozom: hogy 
lehet ilyen fiatalon ilyen szépeket írni? 
A legédesebb azonban ez: Kikó nem is 
tudja, hogy levele részleteit közli a HUFI! A 2007 nyarán 
lezajlott tutajkaland nem egy fiúból váltott ki döbbenetre-
méltó szavakat, gondolatokat... Maga ez a tény megrázó: 
hogy a természet varázsa meg a hatalmas kihívások fel-
ébresztik az írás szükségérzetét. Bizony örülhetünk ennek. 
A legfiatalabbak is írnak! Nagyszerű! - Egy többoldalas 
kézzel írott levélből ezt válogattuk ki, és ahogy előlegeztük: 
elmulaszthatatlan! Keressen az olvasó egy nyugodt pil-
lanatot, és mélyüljön el a szavakban, a kifejezésekben, 
képzelje el a leírt helyzeteket, s vesszen el Kikó szép tiszta 
kék szemében...) 

„...Január 12-én indultam fel Buenos Aires-be. A Hungá-
riában volt egy gyűlés, ahol a vezetőink elmagyarázták, mi-
lyen lesz a túra. Azt mondták ez komoly lesz, egy veszélyes 
és nehéz dolog... Iguazúban direkt a vízesésekhez mentünk. 
Hát egy pár percig számomra megállt a világ, miközben 
mozdulatlanul, tárt szemmel-szájjal néztem a Garganta 
del Diablót! Majd nagyon elkezdett esni, de nem volt baj, 
hiszen a cserkész eső alatt nem ázik! 

Nagyon megtetszett az ottani dús és gyönyörű vegetáció, 
és még amellett ezek a mesebeli vízesések! Sőt, az egyik 
kis hídról lenézve láttunk egészen közelről négy yacarét, 
ezeket a kis krokodilokat! Másfél méteresen nem is voltak 
olyan aprók! A nagy kaland már a Puerto Libertadig való 
gyaloglással kezdődött. Akkorra már jó sötét volt, és az út 
előttünk a vad és ismeretlen dzsungelben veszett el... 

(...) A hatalmas, kétszázliteres üres benzinhordót egyen-
kint vittük le a folyóig. Ahogy sorban cipeltük hátunkon a 
nagy tartályokat, valóban úgy nézhettünk ki, mint régen 
a rabszolgák a dzsungelek ösvényein... Hajnali háromkor 
hagytuk abba a munkát. Mikor kész lett a tutaj, és vártuk 
a felülvizsgálatot az induláshoz, annyira meleg volt, hogy 
maximum 15 percenként be kellett ugranunk a vízbe, hogy 
elbírjuk! Viszont szúnyog helyett szebbnél-szebb pillan-
góval volt tele a hely; ezek ránk szálltak, a vizes bőrünkre, 
illetve a cipőinkre és mentőöveinkre! Ezrivel voltak! Aztán 
pedig ha a földet jól megnézted és átkutattad-turkáltad, 
mindenféle nagyságú-fajtájú fél-drágakővel találkozhattál. 
Elraktam egy 10 centiméteres bogarat és egy 14 centis pil-
langót magamnak. Aztán láttam sokfajta madarat, furcsa 
nagy rágcsálókat, vizikígyókat és óriásbékákat, s egy alka-
lommal egy óriáskígyót is!

(...) Wandáig (bányászok szerény kis települése) ci-
peltük a tutajon a csomagokban a buenosi gyűjtésakció 

„Néha-néha praktikus visszatérni a szép szavak boncol-
gatására.” Főleg akkor, amikor a fűszerhiányban szenvedő 
rutinosság pillanatnyi unalomba ejt. Így, ha előszedjük a 
„leleményesség” kifejezést, a következő üdítő hangzású 
szavak sorakoznak fel eszünkben: környezet, lehetőség, 
jókedv, napsütés, mozgás, játék, ügyesség, ötletesség... 
Hogy mondod? Hogy mennyiben függ össze mindez a 
leleményességgel? Hahaha! Mindenben! Áh, persze! Nem 
tisztáztuk még azt a tényt, hogy egy egyszerű szombat 
délutáni cserkész-összejövetelt akarunk elmesélni, de oly 
módon, hogy példa lehessen az elkövetkezőkre! Mondjuk, 
hogy címet adunk a szórengetegnek. Például: „élvezetes 
együtt-töltött olivosi órák”, avagy: „a tavaszi szellő frissítő 
ereje”. Vagy az is lehetne, hogy „így is lehet a folyó partjára 
lejutni”.

Mindez mindegy, ám az nem, ami történt: látvány volt 
a Paraná utcán (kívülálló olvasók számára: a Hungária 
Egyesület melletti tágas, fásított és forgalmas hosszú utcaér, 
amely levezet a csekély 2 km-re lévő, szétnyúló La Plata fo-
lyónk gyönyörű partjára) végignézni és látni, amint egyesé-

vel bandukolnak a cserkész-
fiúk... Megszabott helyeken 
vezetőik a legérdekesebb s 
legjópofább „állomásokat” 
állították fel maguknak (va-
lóságban: a „cserkésztudást” 
próbáztatták). Mi kellett hoz-
zá? Csak „leleményesség”: 
annyira kell a cserkészethez, 
mint szókincs az olvasáshoz! 
Hát még szolgálatkészség 
a cserkészvezetők részéről 
- természetesen beosztott-
jaik iránt!

Én viszont, aki mint a má-
sik nem képviselője csak a 
kerékpáromon lovagolva fel s 
alá cikáztam s fényképeztem, 
hálás vagyok a 18.sz. Bartók 
csapatnak, hogy meghívott és 
részes lehettem ebben is.

Kivételesen egyszer, ahelyett, 
hogy sopánkodnánk, nézzünk 
széjjel s vegyük észre, mi áll ren-
delkezésünkre „kézközelben”: 
felmérhetetlen sokminden... Az 
ilyen délutánok kovácsolják 
össze a barátságot, ápolják a ma-
gyarságot és derűvel látják el a sorsunkat. A későbbiekben 
- megnyugtatásunkra - ki mit tesz, azt aratja.              (ZK cst.)

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T
„...a cserkészotthontól a folyóig... mint szókincs az olvasáshoz!...”

Demes Sanyi st. és Gröber 
Berni                            Fotó Zóka

Kerekes Marci cst.pk. és 
Lajtaváry Márton Fotó Zóka

Leányvezetők készülnek a próbáztatásra 

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,
 (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján 
Titkárság: Zumpf Gusztáv: Kedd-szombat 18-21.30-ig. Vasárnap 
12.30-16 óra. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.  
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

Lindqvist Pía adományozo� a ZIK-nek egy CD-
játszót. A magyar nyelv tanulásához mindinkább 
hasznos és szükséges a lemezen hallható szép ma-
gyar kiejtés, vers és dal. Ezért nagyon hálásak va-
gyunk Piának, hogy a rendszeres szombati tanításon 
felül így is segíti munkánkat! Köszönjük         a ZIK

Régimódi mese – morállal

A paraszt és a csacsi
(A szerkesztő ajánlja a KÖRS-nek)

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az 
állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a pa-
raszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. Végül úgy 
döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje 
már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. 
Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik 
lapátot fogott és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A 
szamár megértette mi történik, és először rémisztően 
üvöltött. Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. 
Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba. Megle-
petten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár 
valami csodálatosat tesz. Lerázza magáról a földet 

és egy lépéssel feljebb mászik. 
Ahogy a paraszt és szomszé-
dai tovább lapátolták a földet a 
szamárra, az lerázta magáról és 
egyre feljebb mászott. Hamarosan 
mindenki ámult, ahogy a szamár 
átlépett a kút peremén és boldo-
gan elsétált!

Az élet minden fajta szemetet 
és földet fog rád lapátolni. A 

kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról 
és tegyél egy lépést. Minden probléma csak egy 
lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából 
van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg 
magad - és lépj egyet feljebb.

(Köszönet Krivánszki Lajosnak, Magyarország)
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Az volt számunk-
ra érdekes, hogy 
gyerekes csalá-
dok is kint voltak. 
Lámpást gyújtot-
tak nemcsak csa-
ládjuknak, hanem 
a II. Világháború 
műemlékénél is.

Gróf Batthyány 
Lajos sírja fölé 
1874-ben a székes-

főváros díszes mauzóleumot emelt, ott is 
égtek a mécsesek. 

Mégis szerintünk a legmeghittebb Arany 
János sírja volt, felkoszorúzva, apró kis ma-
gyar zászlókkal és mécsesekkel kirakva.

November elsején nem csak a vallásos 
emberek mennek ki a temetőbe vagy gyúj-
tanak otthon egy gyertyát; ez a nap inkább 
már hagyomány, valóságos népszokás is. 

Tetszett nekünk, ahogy az anyukák ma-
gyarázták kicsikéiknek, miért gyújtanak 
mécsest a háború, ill. forradalom emlékhe-
lyén.

Nem is a szomorúság a jellemző, hanem 
inkább a csendes emlékezés, a tisztelet és 
az a halk ima. Végül is, a halál életünknek 
csak egy része, és ennek a tudata természe-
tes kéne legyen. 

Békés, örömteljes, családias karácsonyt 
kívánunk nektek szeretettel! 

José Vicente és Teri

Szép esküvőjük leírása 
után (l. HUFI 1.o.) 
következik egy hangu-
latkép a budapesti 2007-
es Halottak napjáról, 
mint közös életük egyik 
új, megható élménye: 

November 1. 
Halottak napja 

Budapesten
Megérkezett október 

vége és vele együtt a 
hideg. A nap már alig mutatkozik, ötkor 
már sötét van. A fák hullatják leveleiket... 
mint lepel borítják a várost. A nosztalgia 
szinte mindenkit magával ragad. Október 
vége felé több helyen az utcán gyertyákat, 
mécseseket árulnak. Közeledik november 
elseje. A családok kimennek a temetőkbe, 
tisztelettel emlékeznek meg szeretteikről.

Mi is elmentünk a Kerepesi úti temetőbe. 
Alkonyodott, hideg volt, a szél leveleket 
hordott élőkre-holtakra egyaránt. Mély-
ségesen békés hangulat uralkodott. A kis 
mécsesek fénye itt-ott aranyló színekre 
varázsolta a helyet. 

Habár nekünk nincsenek rokonaink itt 
eltemetve, mi is vittünk mécseseket. Olyan 
sírt kerestünk, amely el volt hanyagolva, 
látszott, régóta nem látogatják: ott gyújtot-
tunk mécsest. Ki tudja, talán éppen annak 
a személynek a rokonai szintén messze 
földön vannak?

100 éve született
Szatmárnémetiben (Erdély) született 

1907-ben. Humanista beállítottsággal korán 
lépett be az irodalmi életbe. Mint az erdélyi 

költök valamennyien, ő 
is vállalta küldetését az 
anyanyelv és a magyar 
kultúra szolgálatában és a 
sajátos „erdélyi gondolat” 
jegyében a népek békés 
együttéléséért. 
Dsida Jenőről van szó.

A Zrínyi Körben min-
den szombaton a nagyobb csoporttal, a 
Diókkal irodalomórán verseket olvasunk, 
írókról beszélünk. Első reakciójuk általában 
ellenállás, nem értés, felháborodás, hogy 
milyen nehezen írnak ezek a költők, egy 
szót sem értenek - és ez nem csoda, hiszen 
tényleg olyan szavak bukkannak elő, ame-
lyeket a konyhanyelven nem használunk, 
nem csengnek folyton a fülünkben, sőt 
idegennek hangzanak…
Kik csak az utcán // Járnak-kelnek
Szépséget rajta // Nemigen lelnek,
Kíváncsi szemmel // Rá nem tapadnak:
Csak egy karika, // Szürke karika,
Ólomkarika, // Vén templomablak.

Kelnek? Lelnek? Ólom? Ez mit jelent?
Rácsa rozsdás, // Kerete málló,
Emitt moh lepi, // Amott pókháló,
Sütheti napfény, // Sötét örökre,
Mint világtalan // Bús világtalan,
Agg világtalan // Hunyt szeme-gödre.

Málló? Moh lepi? Emitt? Amott? Vi-
lágtalan? Gödre? Micsoda szavak ezek?

Nagy felháborodás... Miért kell ilyen 
nehéz verseket tudni? Miért kell ezeket 
olvasni? Nincs értelme, hiszen egy szót sem 
értenek belőle, olyan szavak, amiket nem is 
fognak használni soha, hát akkor minek? 
Különben is, ők harmad-, negyedgenerációs 
fiatalok, senki sem várhatja el tőlük, hogy 
ezeket tudják…

S csöndben, magamban néha-néha én is 
elgondolkozom azon, hogy vajon érdemes-
e? De újból és újból meggyőződöm arról, 
hogy igenis, érdemes!

Miután játékosan, példákkal, a szókincs-
csel lassan, lassan összebarátkoznak, a 
versnek is egyre több értelme lesz:
De ki belép // A tág iromba,
Boltozatos // Hűvös templomba
S belülről pillant // Ablakára,
Megdöbbenten áll, // Megkövülten áll,
Elbűvölten áll: // Néz a csodára!

Miután felfogják a szavak értelmét, és 
észreveszik gyümölcsét annak, hogy ápol-
ják magyarságukat, vigyáznak a nyelvre,
és értik ezeket a drága, nehéz szavakat - 
egyszerre ők is elbűvölten néznek a csodára. 
Mi a csoda számukra? Az, hogy nagyszüleik 
nyelvét őrzik, hogy egy ilyen nehéz verset 
megértenek, átéreznek, és a végén még 
élvezik is! 
Színek zengése! // Fények zúgása!
Mártír mosolya! // Szűz vallomása!
Kék, ami békül, // Piros, mi lázad!
Magasba ragad, // A mennybe ragad,
Lángtünemény // És tűzkáprázat!

Nagy öröm sugárzik arcukról, amikor 
megértik, amit olvasnak, amikor az érthe-
tetlen szavak hirtelen értelmet kapnak. Most 
felnéznek a magyar nyelvre, mert értik, és 
önmagukra is büszkék, mert elsajátították, 
és most igazán az övéké.
Ó titkok, titka // A földön itt lent
Belülről nézzen // Mindenki mindent,
Szemet és szívet // És harcot és békét!
Áldja meg az Úr, // Áldja meg az Úr
A belülről látók // Fényességét!

Zsuzsi íróasztaláról...

SZEMELVÉNYEK  A  HKK
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, 
Olivos - 4799-8437 - Horario de atención al 

público:   los viernes de 19 a 21 hs.
Szórakoztató irodalom a nyárra!

    38  de la Roche, Mazo: A 101 éves asszony
    44  de la Roche, Mazo: Jalna lakói
1181  Fűry Lajos: Rio Seco
1620  Dixon, Franklin W.: Az óceánrepülő
1656  Kock Pál: Pantalon asszony
1856  Farkas Pál: A zanzibári lány
2153  Ludas Matyi Antológia 1952-57. Globális huncut-
          ságok
2466  Lőkkös Antal: Bagoly mondja (irodalmi paró-
          diák)
2529  Watson, Francis: Medici Katalin élete és kora
2598  Dinges, John - Landau, Saul: Gyilkosság a dip-
          lomata negyedben (Letelier)
2639  Heiser, Victor: Egy orvos bejárja a világot
2692  Török Sándor: A kisujjamból szoptam
2827  Heller, Frank: Collin úr kalandjai
2933  Wodehouse, P. G.: Isten veled, Tóbiás
3192  Fényes Mária: Átkozott szépség
3310  Fekete István: Kittenberger Kálmán élete
4434  La Mure, Pierre: Moulin Rouge (Henry de
          Toulouse-Lautrec)
4778  Kertész Magda - Szűr-Szabó József: De az alma
          ugye jó volt?

En castellano:
S-128  Los grandes cuentistas húngaros
S-176  Zilahy, Lajos: Los amores de mi antepasado
S-264  J. Berend, Miklósné: Pasión húngara

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI   
Budapesti tudósítóinktól:  Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és 
Espinosa José Vicente st.

A költő számára a templomi lát-
ványnak szimbolikus jelentősége 
van: az embereket nem külsejük 
miatt kell szeretni, megítélni, ha-
nem a belsejük miatt: áldott, aki 
mindent, szemet és szívet, belülről 
tud látni...

És én, a gyerekeket és a magyar 
nyelv ápolását nézve, gondolatban 
tovább mentem: ZIK-be járni, 
minden szombaton az órákon ülni 
és tanulni, ráadásul még otthon is 
tanulni - milyen kellemetlen dolog! 
Ólomkarika, szürke karika... De 
amikor kicsit felnőttebb korban 
felfogjuk, hogy micsoda kincset 
szereztünk meg, milyen büszkesé-
get jelent, hogy képesek voltunk 
és végigcsináltuk, és nem szálltunk 
ki a hajóból, hanem helyt álltunk: 
akkor érezzük a „fények zengését...” 
- és megértjük a valódi titkot! Úgy 
érzem, itt tart a Dió csoport is. 
Az ólomkarika hamar fényességé 
válik...
Áldja meg az Úr a belülről látók 
fényességét!
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.

Ami az íróasztalon maradt
Egyik nyelvi érdekességünk az, 

amikor értelmes szavak, monda-
tok oda-vissza olvasva ugyanazt 
jelentik. Ezek a híres-nevezetes 
tükörszavak vagy -mondatok, pa-
lindromok (spanyolul számokat 
hívunk ilyenkor “capicúa”-nak).

Példák:
 „Pókszóró horoszkóp”, vagy 

„Évák eledele kávé”;   esetleg 
„Az a hat ló Bartókot rabolta 
haza”. De ilyen a „Goromba rab 
morog” is.

A magyar nyelvi érdekessé-
gek gyűjtögetői megtalálták azt a 
leghosszabb mondatot is, amely 
hasonlóan az előzőkhöz visszafelé 
is ugyanazt jelenti:
„Kis erek mentén, láp sík ölén, 
oda van a bánya rabja, jaj Bara-
nyában a vadon élő Kis Pálnét nem 
keresik.” 
És a legrövidebbeket is. Pl. „Indul 
a pap aludni.”

Szórakoztató a nyelvek 
tanulmányozása!

Advent
Négy héttel karácsony előtt 

valami nagyon fontos dolog 
történik; egy angyal kék köpenybe öltözve 
leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon 
az emberekhez.

A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert 
túlságosan el van foglalva mással. De azok, 
akik fölfigyelnek, meghallják a hangját. 
Advent első napján az angyal először szól, 
s keresni kezdik azokat, akik meg akarják 
hallgatni őt. 

A hajdani Szent Mártonnal kezdődő „vá-
rakozás” napjainkra négy hétre szűkül. A 
falu népe ilyenkor a zajos mulatságoktól is 
tartózkodott, csak a disznótorok szertartá-
sos és egyben családias hangulatában oldó-
dott egy csöppet fel. Muzsika itt sem volt, 
legföljebb a duda szólt, amely ráncbaszedő 
mágikus hangszernek számított. Íme a 
ráncbaszedés egyik története, tájszólás-
ban:

„A balta, a zustor meg a duda mindig a 
kanászná vót. Mer nemcsak a pajtásokat, 
hanem a disznókat is dudaszóvá kellett 
tartani. Dudaszó mellett jobban evótak, a 
kanok nem nyugtalankodtak. A zén vilkei 
falkámba hét kan vót... Egyik vadabb vót 
mint a másik. Az idegen embernek neki-
mentek. Még egymás bélit is kieresztették 
vóna, ha agyaraikat harapófogóvá lenem 
törtük vóna. Mikor oszt kijátottam nekik: 
prr kanikám, prr, prr - főmérgesettek, 
tajtékot hánytak. De a dudaszóra mingyá 
lecsendesedtek...”

Szentséges ízét az adventnak a hajnali 
mise (aranyos mise, roráté) adta meg. 
Nagyzsámon adventben a gyermekek haj-
nali harangszóval keltek és házról házra 
járva csengővel és énekszóval költögették 
a híveket. Csíkban régebben betlehemes 
játék volt a hajnali misén, onnan indultak 
a házakhoz betlehemezni. Számos erdélyi 
magyar helyen azt tartották, hogy a roráté 
alatt be kell zárni minden ajtót, ablakot, 
különösen pedig az ólat, mert a rossz bo-
szorkányok harangozás elől házakba, ólak-
ba menekülnek. Főleg a teheneket rontották 
meg. Az alföldi falvakban, ha rorátéra 
harangoznak, cukrot vagy mézet eszik a 
leány, hogy édes legyen a nyelve, minél 
előbb férjet édesgessen magához.

Máshol első hajnali misére való harango-
záskor a férjhezmenő leány a harangkötélből 
kis darabot igyekszik szakítani és azt a haj-
fonó-pántlikájában viseli, hogy farsangkor 
majd sok kérője legyen.

Advent első vasárnap-
ján koszorút készítünk, 
szerkezete kör és kereszt, 
a kereszt közepén csipke-
bogyó jelöli a mágikus pontot, ahol Isten 
belép a világunkba, a kereszt négy végén 
egy-egy méhviasz gyertya áll.

Advent minden vasárnapján meggyújtunk 
egyet, mindig eggyel több gyertya ég. Sok 
helyen a karácsonyfa alá teszik.

(Forrás: Molár V. József; Kalendárium)

ZIK Vezetőségi összejövetel 
október végén

(Tömörített összefoglaló Goron-
diné Meleg Judit beszámolója 
alapján. HKZS)

Jelen: Zaha Sándor, Beisné Anni, Bene-
dekné Marika, Gorondiné Judit, Lomniczy 
József, Pappné Bella, Zaháné Alexandra. 
Kimentve: Fóthy Zsuzsi, Lajtaváry Zsu-
zsi, Lajtaváryné Zsuzsi, Lomniczy Mátyás, 
Szentiványi Miklós. 

Témák: Rendezvények kiértékelése: 
„Légy résen mindhalálig” 56-os méltó tisz-
teletadás megrázó vetítéssel, a KÖRS-tagok 
megható tanúságtétele, a tartalmas program 
főleg a fiatal vezetőgárdának szólt. Zólyomi 
Katinak köszönet járt.

Előkészítendők: Az Évzáró – szavalóver-
seny és a ZIK-Karácsony. 

ZIK Iskolabizottság: Óvoda: Anyák
Napja:  a  kicsik nagyon kedvesen 
köszöntötték fel édesanyáikat, uzsonna, 
„bűvészmutatványok”. Lajtaváry Zsu igen 

lelkes, de több segítségre lenne 
szüksége, ha egyedül van.

Október 20, ZIK „Nyitott kapuk 
napja”: Érdemes volt megrendez-
ni, 6 család kivételével minden 

ZIK családból legalább egy szülő jelen volt. 
Jövő évre ötletek: tk. a zenei élet föleleve-
nítése a ZIK-ben, „Nótázik a ZIK” progra-
mok, énekcsoportok megszervezése utolsó 
órán. A cél: magyarul népdalozni, énekelni, 
furulyázni, gitározni... Magyarul nem tudó 
szülök is bekapcsolódhatnának.

Őv./st.-jelöltek vizsgáztatása, bizonyít-
ványok osztályzatokkal és megjegyzésekkel 
évzáróra. Jelenléti versenydíjazás.

Évvégi tanári vacsora dátuma. 
Ösztöndíjprogramok - Ösztöndíjbi-

zottság: a jövő évi tisztségeket meg kell 
beszélje.

2008-as Naptár készülőben
Óvónői továbbképzés Magyarországon: 

Zaháne Alexandra végzi a levelezést.
ZIK HONLAP:  http://zrinyikor.extra.hu/
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MENSAJE  DE  LA  DIRECTORA
Queridos Amigos:

En nombre del Periódico Húngaro de la 
Argentina, saludamos a todos los Lectores y 
amigos que saben honrar, valorar y disfrutar 
en plenitud estas Fiestas tan especiales de fi n 
de año. ¡Que esta Navidad y el próximo año 
nuevo los encuentre rodeados de sus seres 
queridos!

Todo nuestro equipo les agradece el apoyo 
y la confi anza puestos en el gran desafío de 
crear y mantener un órgano que contribuye a 
sostener el idioma, la cultura y las tradiciones 
de la milenaria Hungría, al tiempo de servir 
como enlace entre todos los húngaros disper-
sos por el mundo. 

Seguimos trabajando para satisfacción y 
alegría de un público agradecido. Nos des-
pedimos con el deseo de que la Noche de Paz 
sea tan sólo el comienzo de un buen año, en 
el que perdurará el espíritu de la Navidad y su 
mensaje de amor. ¡Muchas felicidades!

Susana Kesserű de Haynal
La fábrica entra en contacto con el famoso artista 

nacido también en Pécs, Győző Vásárhelyi (Pécs, 9 de 
abril de 1906 /¿1908?/ - París, 15 de marzo de 1997), 
devenido famoso bajo el nombre de Victor Vasarely, 
mundialmente conocido como “artista francés de origen 
húngaro” y aclamado como el padre del Op-art, pintor de 
abstracciones geométricas (ver foto de una obra suya). 
Con ayuda de Vasarely y del ceramista István Gádor, 
la fábrica Zsolnay logra un corto renacimiento.

La época actual
Hoy la fá-

brica se deba-
te con grandes 
problemas eco-
nómicos. El ac-
tual gobierno 
quiere “repri-
vatizarla”.

A pesar de 
t o d o s  e s t o s 
problemas, la 
ciudad de Pécs 
fue designada 
como merece-
dora durante 
todo el año 2010 del título de Capital Cultural de Europa. Harán 
lo imposible por incluir en los programas pertinentes el museo y la 
fábrica de Zsolnay. 

Sería ésta una merecida y dichosa forma de preservar el patrimonio 
que nos legaron nuestros antecesores…

Queridos amigos lectores:
Tal como se lo prometimos, aquí 

va la parte fi nal de la historia de las 
famosas porcelanas Zsolnay que ya 
no pudimos hacer caber en nuestra 
edición anterior, puesto que vale la 
pena publicar unas cuantas fotos 

mostrando parte de la producción. 
1918-1948

La calidad y el tipo de fabricación casi artesanal no 
pudieron competir con las producciones industriales 
que arrasan en Europa. A esto se añaden las enormes 
pérdidas de la fábrica causadas especialmente por  la 1ª 
Guerra Mundial.

Miklós Zsolnay, gravemente enfer-
mo, se retira y deja la dirección a sus 
herederos. Así se acelera el decaimiento 
y la minimización de la producción. La 
empresa familiar también pierde a sus 
grandes clientes internacionales. 

Sin embargo, aun así la familia Zsol-
nay no se rinde. Vuelven a diseñar y 
pintar Teresa y Julia, que contaban en 
ese entonces cerca de 70 años.

Siguen fabricando las fi guras con el esmalte Eozin, 
pero sólo en color verde, lo que lleva posteriormente a 
la creencia equivocada de que ése es el único color que 
representa esa técnica especial.

Finalizada la 2ª Guerra Mundial, la fábrica pasa a ser 
propiedad del estado. La actividad artística se renueva 
tan solo después de 1956.

El director encargado se rodea de jóvenes artesanos y 
artistas. Éstos empiezan a diseñar fi guras más actuales al 
gusto de vanguardia de la época. Nuevamente se fabrican 
vajillas de porcelana pintadas a mano. Abren un taller 
con 40 pintores.

En la década de los 60 a los 70 se les encarga el servi-
cio completo de vajilla del hotel Hilton y de las Termas 
de Hévíz.

Los fi gurines de porcelana siguen siendo el caballito 
de batalla de la fábrica por su gran popularidad y bajo 
costo.

En los años 70 y 80 se 
edifican enormes bloques 
de departamentos al estilo 
soviético. Con ayuda de los 
elementos decorativos de 
Zsolnay, se trata de conferir-
les un aspecto más humano y 
armónico.

Nos escriben de 
                        HUNGRÍA

FERIA EN DICIEMBRE 
EN EL CLUB HUNGÁRIA 

Pje. Juncal 4250 Olivos 
4799-8437 y 4711-0144

Les recordamos que los horarios de 
la feria de Navidad son:

Viernes 7 de 18 a 23 hs.
Sábado 8 de 16 a 23 hs. 

Domingo 9 de 16 a 21 hs.
y el domingo viene de visita el Papá 
Noel a las 17 hs. Inscribir a los niños 
a tiempo (Sra. Pía 4760-1493)

Noche anunciada
Noche anunciada, noche de amor, 
Dios ha nacido, pétalo y fl or, 
todo es silencio y serenidad, 
paz a los hombres: es Navidad.
En el pesebre, mi Redentor 
es mensajero de paz y amor, 
cuando sonríe se hace la luz,
y en sus bracitos crece una cruz.
Esta es la noche que prometió 
Dios a los hombres, y ya llegó: 
es noche buena, no hay que dormir,
Dios ha nacido, Dios está aquí.

(Anónimo)

3 de diciembre: A todos los médi-
cos:  ¡Feliz día! Que por una vez 
sea al revés: ¡llámelo, para que él 
pueda sentirse bien!

Gran reloj Zsolnay en la Municipalidad de Pécs

FIGURINES MINIATURA

Decoración de mayólica

Mensaje desde el Hogar 
San Esteban, de Chilavert

¡Que Dios bendiga a nuestros 
Benefactores, Socios activos y 
Protectores, y a toda la gente de 
buena voluntad! ¡Cantemos junto 
con los ángeles, para que el espíritu 
navideño de bondad y amor pueda 
propagarse entre todos nosotros!

Sólo les pedimos que en medio de los ajetreos 
de este mes no nos olviden y se hagan un poco de 
tiempo para visitarnos en nuestro querido Hogar San 
Esteban, en horarios cuando estamos despiertos (15 
a 18 hs.), en Chilavert. Tel: 4729-8092.

Les deseamos también ¡un feliz Año nuevo, con 
paz y prosperidad!

Con amor los saludan
Las Abuelas del Hogar San Esteban

¡Que Dios bendiga a nuestros 

con los ángeles, para que el espíritu 
navideño de bondad y amor pueda 

Una obra de Vasarely a cielo abierto, en Pécs

¡Atención! 
El CONCIERTO DE NAVIDAD 
(“Karácsonyi kántálás”) de 
Coral Hungaria ofrecido en el 
Club Hungária (18 de noviem-
bre) puede adquirirse en la 
Feria, en CD, en el stand de 
la tómbola. 

Un ejemplo de las 
nuevas creaciones

Anikó de Emődy, 
Hungría

La obra monumental del Mercado Central en el corazón de Budapest, 
que luce tejas Zsolnay

Creación de 
Júlia Zsolnay 

Vajillas de diverso diseño, unas más bellas que otras

Una maravilla de pequeña 
obra de arte

Admiradas piezas de exposición 
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Mucha gente en este pueblo 
tranquilo se estaba preparando 
para el “2º Encuentro Mundial 
Ernesto Che Guevara”. Con los 

muchachos viajamos a 
La Higuera. Ya no era 
el pueblo que yo conocí 
(ver nuestro Nº anterior. 
La R.); más gente, más 
movimiento… El 8 de 
octubre a la cero hora se 
hizo el Acto simbólico, 
presenciado por muchísi-
mas personas de Bolivia, 
la Argentina, Venezuela, 
Perú y varios europeos. 
Muchos periodistas, mu-

chos grupos de partidos políticos comunis-
tas o socialistas. Fue imponente…

Esperé por pasajes 3 días en Vallegrande, 
para seguir viaje hacia La Paz, vía Cocha-
bamba. Luego llegué a La Paz. Esta ciudad 
no me agrada por ser muy desorganizada 
y ruidosa; visitamos el Zoo, el Valle de la 
Luna y un pueblo llamado Tiahuanaco. 
Me reencontré con mi primera amistad de 
viaje, Céline, de Francia. Fue muy emocio-
nante volverla a ver.

En La Paz conocí 3 argentinos y un 
mexicano. Eran como mis hermanos; yo era 
como “un pibe” más. Compartimos muchos 
momentos lindos. (ver foto pág. sig.)

No se preocupen - ¡sigo con vida! Tengo 
harto para contarles… 

En Sucre me quedé 8 días; me gustó la 
ciudad, el hostal, la gente… Uno de los 
recuerdos más lindos 
es cuando una pareja 
de argentinos que co-
nocí en el hostal me 
regaló su set de mate, 
ya que sabían que 
estaba arrepentida de 
no haberme traído el 
mío: termo, porongo, 
bombilla y yerba... 
¡Qué lujo y honor! Un 
gesto que jamás voy a 
olvidar. 

Conocí un pueblo que se llama Tarabuco 
(a 2 horas desde Sucre). Allí los habitantes 
todavía usan sus trajes típicos.

A Potosí viajé un día y regresé al si-
guiente. No me agradó Potosí… Bonitas 
sus calles coloniales, pero híper-turístico. 
Me alojó una amiga que conocí en Sucre 
en su casa. Fui a conocer la Laguna de 
Tarapaya, de novela, con agua termal de 
25ºC, con paisaje precioso. 

De Sucre viajé con 3 argentinos más 
con destino a Vallegrande en un camión 
vacío que transporta madera - ¡16 horas! Y 
llegamos a las 3 de la mañana. Estaba todo 
cerrado y los hostales sin lugar; dormimos 
en una galería en frente de la plaza principal. 

del film musical “Csárdáskirálynő” (La 
Princesa del Czardas).

En el canal de cable TV HBO se está 
proyectando el extraordinario film titulado 
“Freedom´s Fury”, producción multina-
cional de corte documental sobre los su-
cesos de Octubre 1956, las Olimpíadas de 
Melbourne y su nexo con el muchas veces 
campeón olímpico equipo de waterpolo de 
Hungría. ¡Muy recomendable!

Dr. György Szánthó
- Bolivia

La Asociación “Sándor Petőfi” que 
agrupa a la pequeña colectividad de origen 
húngaro y a sus amigos informa que hace 
muchos años, la Asociación impuso en la 
Plaza “Sándor Petőfi”, en el barrio Gráfico 
de la Ciudad de La Paz, un busto del poeta 
homónimo. Lamentablemente, el busto 
fue robado por antisociales de la zona. (El 
hecho nos recuerda el vandalismo sufrido 
por el busto de San Esteban, en la Plaza 
Hungría de Buenos Aires, poco después de 
su inauguración, y recientemente el robo 
de su plaqueta de bronce. La R.). Ahora 
la Asociación tiene que afrontar el hecho 
consumado y ver qué pueden emprender y 
presionar para que se realice una investiga-
ción inmediata. Es muy tenue la esperanza 
de recuperar el busto antes de que lo fundan, 
por el valor artístico y sentimental que re-
presentaba. Luego, habrá que pensar en la 
reposición…                     Rosario Aguilar
(Gentileza Silvia Rózsa, S. Cruz de la Sierra)

- Venezuela
El 21 de octubre la Asociación de Damas 

Húngaras “Susana Lorántffy” organizó en 
la Iglesia Luterana “La Resurrección” una 
muy concurrida Feria Otoñal 55º Aniversa-
rio, con bordados, tejidos, pinturas a mano, 
comidas típicas, tortas y pasteles, y una gran 
rifa de mucho éxito.

Por su parte, la Asociación de Damas 
Húngaras Santa Elizabeth invitó el 18 de 
noviembre a la Verbena Aniversario, con 
motivo de la conmemoración de los 800 
años del nacimiento de su patrona, Santa 
Elizabeth de Hungría. Se celebró misa, 
seguida de un excelente almuerzo-verbena, 
ocasión en la cual se presentó el Grupo 
Folklórico “Gyöngyösbokréta”. La rifa tuvo 
especial éxito.   Ildikó Fényes de Kunckel
- Paraguay

Quedó conformada la nueva Comisión 
Directiva (mandato 2007/2009) de la 
Asociación Húngara del Paraguay (Asun-
ción), de la cual este año no forma parte el 
presidente saliente Arq. Gábor Póka. La 
presidenta electa es María Susana Kovács 
Hertelendy de Sánchez, que habla y lee 
en húngaro. Así seguiremos mantenien-
do fluido contacto con los miembros de 
otras comunidades húngaras del exterior 
a través del sistema de correo electrónico. 
No cambia el principal objetivo de esta 
comunidad: continuar difundiendo la 
cultura húngara entre sus descendientes.     

Arq. Gábor Póka
- Chile

En ocasión del 125º aniversario del 
nacimiento de Imre Kálmán, el célebre 
compositor húngaro de operetas, la Cor-
poración Chileno-Húngara de Cultura y el 
Goethe-Institut de Santiago de Chile, con el 
patrocinio de la Embajada de la República 
de Hungría, tuvo lugar el 14 de noviembre 
en la sede de este último una presentación 

Rezamos mucho y cuando abrimos los 
ojos, apareció una paloma blanca, y como 
invitándonos a que la siguiéramos, nos llevó 
hasta el lugar deseado… Me llegó algo así 
como un susurro: “Las lágrimas que derra-
mé no derritieron el hielo del corazón de 
los míos. Años de opresión hicieron que mi 
amada patria me olvidara y se desangrara 
bajo el pie del opresor. Orad por mi Na-
ción…” Así comenzaba su mensaje.

*
Llegó el momento de emprender el vuelo 

de regreso a casa. Este viaje estuvo colmado 
de alegría, pero también 
mucha tristeza. Al despegar 
el avión, brotaron automáti-
camente mis lágrimas y no 
supe por qué.

Ella nos encomendó una 
misión: la de proteger a los 
ancianos, en especial a los 
de su patria. Nos costó mu-
cho entender su mensaje. 
(Parte final en nuestra próxi-
ma entrega. La R.)

Esa noche soñé con la santa húngara. 
Puedo decir que la vi con su manto marrón 
y un lirio en una de sus manos y su libro de 
oración en la otra.

En la madrugada, me despertó un suave 
aroma a rosas o jazmín. Busqué en toda la 
habitación y no teníamos nada que hubiera 
podido originarlo. Volví a acostarme y 
apenas si pude conciliar el sueño.

A la mañana nos levantamos temprano y 
las cinco amigas nos fuimos a la Isla Mar-
garita. Lo que vivimos y sentimos allí, no 
se puede explicar.

El lugar está rodeado de bustos de 
grandes músicos húngaros. Las rui-
nas del convento - aquel donde ingre-
só Santa Margarita a los cuatro años, 
luego de ser prometida antes de nacer 
por sus padres, los reyes - estaban 
solitarias, y las sobrevolaban cuervos 
por el intenso frío que hacía.

Queríamos saber cuál era su celda, 
en la que pasó gran parte de su joven 
vida, orando y ofreciendo sacrificios 
a Dios. 

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és közvetlen hozzátartozóikról 

emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában! 

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                               ¡Feliz cumpleaños!

DECEMBER: 1. Grabner István / Kiss Sebestyénné Cecilia / Molnár Imre / Soós József (Baltimore) 
/ Szilvássy Lőrinc – 3. Gosztonyi Gyula / Keve Miklósné, Varga Veronika – 5. Jeffrey Viki / 6. Papp 
Zoe – 7. Szigethy Júlia (öo) – 8. Fóthy Csilla / Halaman Kati – 9. Dr. Collia Luis / ifj. Honfi János 
/ Paál László – 10. Balogh-Kovács László / dr. Orbán László / Schirl Adrián – 12. Fóthy Margit / 
Képíró Magdi – 13. Deák Gábor / Kasza Marianne / id. Kolb László / Szegödi Ede – 14. Fóthy Miklós 
/ Németh Alexné, Kohánszky Kati (Chile) / Tóth Sándorné, Gulyássy Iki – 15. Máthé Lászlóné, 
Krumenacker Zsuzsanna – 16. Lajtaváry Endre – 17. Blahóné Barotányi Klári / Hajdú Ingrid / 
Hallerné Bartha Kati / Zombory Tamásné, Jándy Busi (MO) – 18. Alitisz Miklós /  Vilanova János 
– 20. Vass Mátyás (MO) – 21. Blancasné Csasztek Zsuzsi / Pósfay Borbála – 22. Grabner András / 
Kiss Gabi / Lovrics András – 23. Meleg Piroska – 24. Mitsko Éva (öo) / Papp Jenő – 26. Egey Marcella 
– 27. Arcagni Sándor / id. Becske Gábor – 28. Gorondi Péterné, Meleg Judit / Kolb Jázmin – 29. Fóthy 
Zsuzsi / Honfi Lászlóné, Meleg Irén (MO) / Németh Gábor – 30. Bartha András / Pataky András 
– 31. Hann Hédi / Mihályfy Juli / Tasnády-Szűts András / ifj. Zaha Sándor / Zöldiné Patuel Cristina
JANUÁR: 2. Kádárné Bonta Anikó – 3. Papp Titi / Simone Anni - 5. Collia Niki – 6. Nagy Isabel 
(öo) - 7. Blahó Ervin / Filippovits Anna (öo)100 éves! / Gáti Gábor – 8. ifj. Farkas György / Indaco 
Antonio  - 10. Fóthy Ilona / v. Ladányi Domonkos / Langhoffer Anna (MO) / Szaszák Magda – 12. 
Becske-Enrietto M. de los Milagros / Benkőné Honfi Aranka / Kasza Jánosné, Romhányi Erna / 
Mizsey Mókus – 13. Gorondi Gábor  - 14. Emődy Éva (MO) / Máthé Gábor / Zaha Paula – 16. 
Csík Lászlóné Margit / Lajtaváryné Benedek Zsuzsi / Szalay Balázs (MO) – 17. Melegné Irén – 18. 
v. Ferenczy Lóránt / Hajdú Tamás / Pataky László – 20. Benedek László (MO) / Móricz Eszter 
– Tarafás Iván (S.Fe) – 21. Giménez Ariana / Kozempel Olivia / 22. Erdélyi Mária / Pósfay Mária 
– 24. Ferroné Filipánics Zsuzsi – 25. Juhász Péter – 26. Cottely Marianne / Remeténé Kesserű Kati 
(USA) / Zoltay Julianna – 27. Ughy Viktor / Vassné Ágoston Rózsa (öo)101 éves! / Zumpf Erzsébet 
– 28. Máthé Kati – 30. Erdélyi Lajos – 31. Józsa Mátyás nagykövet / Németh Margarita (öo)

Eva Rebechi:
Cómo conocí a Santa Margarita en mi primer viaje 
a Hungría                                 (continuación del N° anterior)

CARTAS  DE  LECTORES:  
Por razones de espacio y de estilo, la Directora podrá 
seleccionar el material recibido y editarlo. La fecha 
de publicación está supeditada al espacio disponible.

...¡Y sigue la aventura de Cili!

Los festejos por los 72 años de nuestra 
Institución el día 4 de noviembre superaron 
nuestras expectativas. Primero desfilaron las 
banderas argentina, húngara y bonaerense 
y, a continuación, se entonaron las estrofas 
de ambos himnos patrios. El Presidente 
Pál Szénási saludó a todos los presentes. 

Fue sorprendido con 
un brindis, ya que 
ese mismo día cum-
plía años. Junto a él 
estaban su esposa 
Catalina Mohácsi, 
su hija Mirta Gizel-
la, su querido nieto 
Mauro y su sobrino 
Imre. Agradecemos 
también la presencia 
del Director de la 
„Hora húngara”, 
Matías Takács, a la 
señora Trixi Bona-

partian del Argentínai Magyar Hírlap 
y a los presidentes y representantes de los 
diversos clubes, especialmente del Club 
Hungária, con nutrida delegación. 

Noticias del Coro Húngaro de Valentín Alsina

¡Nuestro agradecimiento a los fieles y 
queridos auspiciantes, y en esta ocasión 
resaltamos el trabajo de toda la Comisión, 
que es siempre invalorable!

El baile folklórico de un grupo de seño-
ras (Mirta Simon, Eli Ferrario, Claudia 
Eigel, Gabriela Wetzler, Elena Török), 

dirigidas por Vilma Simon, sorprendió a 
todos los presentes. Vaya para todas ellas 
nuestro más cálido reconocimiento, ya que 
han hecho posible una vez más que este 
encuentro quede grabado en nuestro cora-
zón y haga vibrar muy dentro de todas el 
sentimiento magyar de nuestras raíces...

Elena Török
(Fotos Gfoto.org)

  Con mucho pesar comunicamos a 
nuestros amigos que lamentablemente ha 
fallecido el 19 de noviembre nuestra muy 
querida Yoland Fülöp de Szlavy, a quien 
todos apodábamos Yoli néni. Por decisión 
personal y familiar, fue cremada al día 
siguiente. Que en paz descanse.

Miguel Filipánics, Misi

NOTICIAS DE CÓRDOBANoticias del Continente

Señora Directora:
Desde estas tierras de Santiago del Estero, 

expandiendo la cultura de nuestros antece-
sores, quisiera hacer público en nombre mío 
y de mi familia mi adhesión a los festejos 
de la Revolución de 1956. 

Al mismo propósito adhiere el Consejo 
Deliberante de la Ciudad de Colonia Dora 
(Dpto. Avellaneda), Santiago del Estero, y 
su intendente, Dra. Romina Soledad Alalla.                                                                                             
                          Árpad Esteban Von Hefty

(Colonia Dora)
Hola, Todos:

Con lluvia de lluvia y otra de hojas, llegó 
el otoño. Me encuentro gozando de unas 
vacaciones medio forzadas.

Hace diez días, caminando por las calles 
de Budapest, pensando en bueyes perdidos, 
me caí y me rompí el tobillo - de la manera 
más idiota que se puedan imaginar. Los 
bueyes siguen sin aparecer. Después de 
más de una semana con yeso y muletas 
me han colocado un yeso plástico sobre 
el que puedo pisar, y éste me acompañará 

por un mes más por lo que decidí hacerme 
amiga… ¡Qué mala pata! Dar “el mal paso” 
a esta edad...

No tenía muchas ganas de escribir que 
digamos, pues mientras estaba sentada 
frente a la compu, debía mantener el pie 
izquierdo (el roto) sobre el escritorio - 
que tengo haciendo ángulo recto - en una 
graciosa postura con el torso retorcido. Y 
las muletas que se me bamboleaban pues 
siempre las apoyaba mal, y los brazos que 
se me enredaban en la otra rodilla, y la nariz 
golpeando sobre la pantalla... como un nudo 
mal hecho.

Laci por suerte está muy bien y fortale-
ciéndose, con controles cada dos meses. Por 
ahora se dedica a limpiar todas las nueces 
que dieron nuestros nogales - oigo un suave 
murmullo de casacanueces que proviene de 
la cocina...

Espero que ustedes estén gozando de la 
incipiente primavera. Un beso grande a 
todos,            Irene Meleg de Honfi - Csiki

(Felsőgöd, Hungría)

                             Cont. pág. siguiente

El cinturón de castidad de 
Santa Margarita de Hun-
gría (Budapest)     Foto Eva

Pál Szénási y nieto 
entregan los recuerdos

Cili Kerekes feliz con su mate, en un cerro 
de Cochabamba
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2º Cecilia García Galo-
fre. Sable fem.
3º Esteban Gavajda. Sa-

ble masc.

3-4 de noviembre: 4º Prueba Ranking 
Nacional Mayores - Rosario
5º László Gáspár. Espada masc.
6º Zsolt Gáspár. Espada masc.

10 de noviembre: Campeonato Nacional 
Juveniles y Cadetes Club Universitario de 
Rosario
1º László Gáspár. Espada masc. juvenil
3º Guido Mulero. Sable masc. juvenil
3º Esteban Gavajda. Sable masc. juvenil
2º Cecilia García Galofre. Sable fem.  

cadetes
3º Agostina Lucchetti. Sable fem. cadetes
1º Guido Mulero. Sable masc. cadetes

Acepten las más cálidas felicitaciones del 
Periódico Húngaro de la Argentina.¡Sigan 
así, adelante! (La R.)

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 - Alberto Soiza    

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

László Gáspár 6° en el Ranking 
Mundial en Espada

AVENTURERA CILI...               Cont. de pág. anterior
Descubrí el tojorí, 

una bebida con sabor 
similar al arroz con 
leche pero hecho de 
maíz. Generalmente se 
acompaña con un pastel 
(frito) relleno de queso. 
Hay muchas comidas 
bolivianas que me han 
gustado, pero la ma-
yoría de las veces me 
cocino para evitar des-
composturas futuras.

Desde aquí viajé a 
Copacabana (Isla del 

Sol). El lugar es muy bonito, muy turístico. 
De día si esta despejado en el sol hace mu-
cho calor, y en la sombra, todo lo contrario. 
De noche - ¡agárrate, Catalina! Mucho frío. 
No me gusta este clima.

Imaginen: empecé a trabajar en un restau-
rante. A las 15 hs. me entrevistaron y a las 
16 hs. comencé. Mi horario es de 16 a 22 hs. 
Trabajo muy relajada, hay muy buena onda 
entre trabajadores y meseros (2 chilenos), 
y es una ayudita para seguir viajando. Tra-
bajaré unos días, luego me voy para la Isla 
del Sol (allí no hay Internet, pero dicen que 
la Isla es más bonita aún, - todo plagado de 
turistas), y el 29 de octubre sí o sí cruzaré 
la frontera a Perú: ese día se me vencen 
los 90 días aquí en Bolivia... Mi próximo 
mail irá desde el Perú, donde me esperan 
aventuras nuevas.

Les mando un beso enorme, con mucho 
cariño,                                               Cili

El clima en La Paz es 
loco; por momentos sale 
el sol, luego se esconde, 
luego llueve, luego sale el 
sol otra vez… De noche 
sí hace mucho frío. Con 
estos amigos viajé a un 
pueblo llamado Sorata, 
a tres horas de la ciudad. 
Es bellísimo, tranquilo, el 
clima es muy agradable 
tanto de día como de noche. 
En nuestro hostal (“Casa 
Reggae”) constantemente 
pasaban buena música y 
había buena onda entre los dueños y los 
hospedados. Hasta un mono había, que nos 
sacaba lo que veía a su alcance y lo escon-
día. Luego acampamos un par de días a la 
orilla de un río; había unos pequeños bichos 
que pican peor que los mosquitos y que no 
hay OFF que los aleje… Mi anécdota (entre 
tantas que tengo) más cómica es cuando 
crucé un río de noche, me patiné y me mojé 
hasta la cintura...

El 2 de noviembre el pueblo sorateño 
festejó el Día de los Muertos en el cemen-
terio. Todos, absolutamente todos estaban 
allí tomando cerveza caliente, escuchando 
música, tocando instrumentos, rezando, 
comiendo. Cuando yo llegué a las 15, la 
mayoría de las personas, hombres y cholitas 
(menos los niños) estaban borrachas.

¿Alguna vez probaron sándwich de helado? 
¡Yo sí! Aquí en Bolivia se vende por 50 cen-
tavos dos bochas de helado entre dos panes. 

Ars Hungarica organizó su primer 
concierto con sus artistas invitados exclu-
sivos (31 de octubre) en el Salón Tudor 
del Hotel Claridge ante elegante concu-
rrencia: la violinista francesa, Jocelyne 
Rainer-Gibert, su marido, el clavecinista 
austríaco Ingomar Rainer, y el violon-
chelista húngaro, Balázs Máté, con la 
participación adicional de la directora 
artística de la entidad, Sylvia Leidemann, 
en clave. Asistió el embajador de Hun-
gría, D. Mátyás Józsa, a la par de varios 
diplomáticos. 

El programa fue muy variado, consen-
suado entre los artistas en Viena. Incluye-
ron para nuestro deleite obras de Alessan-
dro Stradella, Jean-Marie Leclair, Bach y 
Mozart, todas ellas volcadas en versiones 
excepcionales de los intérpretes.

Con este título organizó Ars Hungarica 
un concierto el 5 de noviembre en el Audi-
torio Amijai, una preciosa y muy cómoda 
sala con una acústica asombrosamente 
buena. Las obras presentadas correspon-
dían al período de Haydn entre 1761 y 
1790 en la corte de la familia Esterházy, 
contratado nuevamente como “compositor 
residente” por el príncipe Miklós después 
de la muerte de su hermano, Pál Antal, 
para el castillo de Kismarton, Hungría. 

La velada se inició con el conocido 
Concierto en Do mayor para violonchelo 
y orquesta, en el cual se escuchó otra 
magistral actuación de Balázs Máté, 
acompañado por la Orquesta Barroca 
del Suquía, con el destacado Manfred 
Kraemer como concertino. Debido a la 
interminable ovación del público, Máté 
añadió una Sarabanda de J. S. Bach. Si-
guió Ingomar Rainer con una Fantasía 
para clave solo, tocado con fraseo elegante 
y gran conocimiento del estilo de la época. 
Luego se escuchó una obra en estreno ar-
gentino: Concertino en Sol mayor para dos 
violines, violonchelo y clave, por Jocely-

ne Rainer-Gibert y Manfred Kraemer, 
en violines, Balázs Máté en violonchelo 
e Ingomar Rainer en clave, mostrando los 
cuatro artistas una notable coordinación y 
un sonido de altísima calidad. El concierto 
terminó con la Cantata escrita para el día 
de San Nicolás, onomástico del príncipe 
Miklós. La Cantata, presumiblemente 
estreno sudamericano, fue presentada en 
forma impecable por la orquesta y el no-
tablemente afinado y entusiasta Coro de 
Cámara de Coral Hungaria, actuando 
como solista la soprano Marcela Sote-
lano, todos bajo la dirección de Sylvia 

Leidemann, coordinadora general.
Cabe mencionar que ambos conciertos 

fueron auspiciados por las Embajadas 
de Austria y de Hungría, mientras que el 
viaje de Balázs Máté fue financiado por la 
Oficina del Primer Ministro de Hungría. 
(MEH). Agradecemos su presencia a la 
embajadora de Austria, Dra. Dª Gudrun 
Graf y al encargado de negocios de Hun-
gría, Dr. Zoltán Bács.

Miklós Székásy

Franz Joseph Haydn en la corte de Miklós Esterházy

Participando en algunos 
torneos europeos en esos 
dos meses de entrenamien-
to en Hungría a principios 
de este año, ¡juntó el pun-
taje que lo ubica 6º en la 
Federación Internacional 
de Esgrima!

He aquí los resultados de 
los torneos de este último mes con los esgri-
mistas más destacados del Club Hungária:
13-14 de octubre: VIIIº Torneo Intercole-
gial – Colegio San Xavier
2º Milagros Barrios. Florete fem. 1º a 4º 

grado
2º Agostina Luc-

chetti. Sable fem. 
1º y 2º año
1º Guido Mulero. 

Sable masc. 1º y 
2º año
1º László Gáspár. 

Espada masc. 3º a 
5º año

En este torneo 
participaron 10 
tiradores nuestros 
representando en 
este caso a sus re-
pectivos colegios.
20-21 de octubre: 
4º Gran Prueba de 
la FECBA - Ce-
NARD

Un concierto exquisito en 
ambiente refinado

Las obras fueron bien elegidas, ya 
que sus partituras de notable dificultad 
sirvieron para demostrar el virtuosismo 
de cada uno de los solistas que hasta pa-
recían divertirse al poder mostrarnos su 
maestría… Cabe resaltar al joven Balázs 
Máté: su Bach sonó en algunos pasajes 
como si fuera toda una orquesta, hasta es 
difícil entender que un violonchelo pueda 
brindar semejante variedad de sonidos. 
Máté recibió una merecida y prolonga-
da ovación de un público gratificado y 
sonriente.

El bellísimo concierto fue seguido por 
un ágape ofrecido por el Hotel Claridge a 
los artistas, diplomáticos y directivos de 
Ars Hungarica.           

  Miklós Székásy

Preparación
Daquoise

Batir las claras (en la batidora eléctrica). 
Cuando estén firmes incorporar el azúcar 
en forma de lluvia, de a poco. Debe quedar 
un merengue firme.
Espolvorear las almendras picadas con un 
poco de fécula, el resto ir tamizando sobre 
la mezcla de claras.
Mezclar en forma suave y envolvente, ir 
agregando de a poco las almendras. Pre-
calentar el horno a 180ºC.
Distribuir la mezcla sobre una base de 
tortera desmontable, con la ayuda de una 
espátula. Llevar al horno hasta que doren. 

Enfriar sobre rejilla. Hacer varios discos 
hasta terminar la mezcla.

Relleno
Batir la manteca hasta que esté bien ligera 
y blanca, incorporar el cacao y el chocolate 
disuelto (a temperatura ambiente).
Disolver en un bol la fécula de maíz, con 
los 100 ml de leche y las yemas. Colocar 
en una cacerolita los 400 ml de leche, lle-
var a hervir junto con el azúcar (320 gr).
Verter la leche sobre la mezcla de yemas. 
Mezclar bien. Llevar nuevamente a la 
cacerolita y cocinar por unos minutos. 
Colocar la mezcla en un bol y enfriar sobre 
otro que contenga agua con hielo. Mezclar 
hasta que enfríe por completo.
Incorporar luego esta crema con la mezcla 
de chocolate. Enfriar.

Armado
Cubrir cada disco de daquoise con el re-
lleno de chocolate, así como la superficie 
y los lados de la torta.
Estirar con palo de amasar el mazapán que 
estará trabajado con azúcar impalpable y 
un poco de fondant.
Distribuir en forma uniforme el chocolate 
cobertura, enfriar. Espolvorear con azúcar 
impalpable.

EL RINCÓN DE MAUSI
Una torta digna de las Fiestas: PRINZREGENT  TORTE

(Torta del Príncipe Regente Leopoldo de Baviera)

Ingredientes

Daquoise: 8 claras - 300 gr de azúcar - 200 gr de 
almendras tostadas - 80 gr de fécula de maíz
Relleno: 200 gr de manteca - 75 gr de cacao 
amargo en polvo - 120 gr de chocolate cobertura 
(disuelto a BM) - 75 gr de fécula de maíz - 100 
ml de leche - 5 yemas - 400 ml de leche - 320 
gr de azúcar
Cobertura: 250 gr de mazapán - azúcar im-
palpable c/n - 450 gr de chocolate cobertura 
- fondant c/n

Fiesta de Navidad del ZIK: 
No es exclusivo del ZIK! Todos 
quedan invitados: Domingo 16 
de diciembre, en la quinta de la 
familia Honfi, en Benavídez. El 
programa comienza, como siempre, 
alrededor de las 12-13 hs. con un 
picnic todos juntos. El Niño Jesús 
“vendrá” a las 17 hs. Nos traslada-
remos a Benavídez por colectivo de 
línea o en autos particulares.

Regalo de Navidad: “Cada 
persona – un regalo” (el valor del 
obsequio no debe exceder los $ 6 / 
8). Pedimos a todos que traigan un 
regalo „anónimo” (y a las familias 
ZIK, que mantengan en secreto el 
nombre del “amigo invisible” que 
ya saben). Aseguremos que todos 
tengan un obsequio bajo el árbol. 
Ante cualquier duda o pregunta, 
por favor llamar a Anni Beis (4624-
4461) o Alexandra Zaha (4794-
4986 / 155-177-6996)

Pesebre viviente en el Hogar 
San Esteban: Se representará en 
la fiesta de Navidad ZIK y en el 
Hogar de Ancianos de Chilavert 
por el grupo Meggy del ZIK.

Después de las elecciones: El papel de la mujer
Simone de Beauvoir decía: no se nace, sino que 

se deviene mujer.
El hombre se ha forjado una imagen para sí mismo. 

En cambio, la mujer nace en un mundo en el que ya 
hay prefijada una imagen de lo que ella debería ser. 
Para la mujer ésta es la primera etapa de su existencia 
en la que podrá plantearse quién es ella, cómo quiere 
ser y poder salir del molde prefijado que tiene la cul-
tura. También en la Argentina aun las mujeres más 
preparadas e inteligentes están preocupadas por estar 
lindas, porque no aprendimos a mirarnos a nosotras 
mismas directamente en un espejo.

Gabriela Acher: “El humor me sacó del lugar 
de víctima” www.lanacion.com

----------------------------
Día Internacional del Inmigrante

18 de diciembre
Inmigrante... Trajiste raíces y asemillaste en esta 

tierra tu propia identidad. Y comprendimos que „una 
raíz que no se riega, es un árbol que se seca, y lo 
que se seca, se muere”.

Por eso, seguir regando ese árbol de sueños que 
nos constituye día a día ¡es seguir compartiendo tu 
propio amor en la identidad!

Querido inmigrante, gracias por estar y ser el mo-
delo de sueños, de compromiso y de acción que un 
día comenzaste a dar.

Nicolás Moretti, hijo de inmigrante
(Agradecemos a Gyöngyi Perla Vass)

Compilado por
Henriette Várszegi

Milagros Barrios con su 
copa plateada del 

Intercolegial

Gfoto. org

El Coro de Cámara de Coral Hungaria, en mag-
nífica intervención                               Gfoto. org

Cual abeja reina - por donde vaya...



SP. IV                                                                     ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                   DICIEMBRE 2007

Colabore con el PATRONATO DE LA INFANCIA 
comprando sus Tarjetas de Navidad y Fin de Año

Edición 2008 con obras exclusivas de ar-
tistas plásticas argentinas: Beatriz Abril, 
Franca Delacqua, Beatriz Elguera, Gema 
Grassi, Noemí Herrera, y Anikó Szabó. 
Catálogos disponibles.   

www.patronato-infancia.org.ar
Mansilla 2588, (1425) Buenos Aires, 

(011) 4961-5759
tarjetas2007@patronato-infancia.org.ar
En nombre del PATRONATO DE LA 

INFANCIA, ¡muchas gracias!
Delia Cané de Biquard, Presidenta

        Anikó Szabó, Coordinadora de Tarjetas de Navidad 

¡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

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 CONJUNTA DE 

ENERO Y FEBRERO:
10 de DICIEMBRE

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

ESEMÉNYNAPTÁR  2007. DECEMBER

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. 
Sábados y domingos almuerzo y cena. 
Reservas al:  4799-8437 y 4711-0144

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

4229-8433
4205-1173 

Embajada de la 
República de Hungría 

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

Tel.: 4778-3130 Fax: 4777-1054 
mission.bue@kum.hu

secretarg@embhungria.com.ar
Cónsul : Dr. Zoltán Bács

Atención: martes y jueves, de 10 a 13 hs. 
Turnos al 4778-3734 (Sra.Isabel)

consulate.bue@kum.hu 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: Los 1os., 3os. y 5os. 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

El Círculo Juvenil Zrínyi 
espera los 
sábados a 
todos los 
niños des-
cendientes 

de húngaros.
 Informes:

Anni Beis   4624-4461

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sylvialeidemann@fibertel.com.ar          szekasym@gmail.com

Viamonte 777 - Buenos Aires
PLAZA DEL PILAR

Pueyrredón 2501 locales 13 y 14 
Buenos Aires

PATIO BULLRICH
Posadas 1245 locales 2035-2036 

Buenos Aires

UNICENTER
Panamericana y Paraná 

local 3124 - Martínez

A Magyar Református Egyház állandó naptára
-  Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
-  A hónap 3. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös   
ebéd. Ilyenkor ifjúsági Istentisztelet is, magyarul
-  A hónap 1. szerdáján 16 órakor Bibliaóra
- Minden 2. szerdán 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
-   A hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungária Klubban
 Az igehirdetések megtalálhatók a www.amerke.blogspot.com oldalon. 
Magyar katolikus plébánia "Mindszentynum" állandó naptára
- A hónap 1. vasárnapján 16 órakor Szentmise, utána batyus tea és magyar  
filmvetítés nagy vászonra (l. havi eseménynaptárt)
- A hónap 2. keddjén 19 órakor Választmányi ülés és társasvacsora min-
denki számára

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
- December 23-án  de. 11 órakor magyar Istentisztelet. A nyári hónapok-
ban a havi magyar Istentiszteletek elmaradnak.

CALENDARIO DE DICIEMBRE 2007
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Jueves 12 a 13 hs.: 

Música Húngara
Radio Nacional Clásica 

FM 96.7 MHz. 
Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Jueves 21 a 22 hs.: 
„HUNGRÍA CERCA” 

FM 88 (88.7 MHz) 
Tels. 4837-9205 y 4797-9293

Susana Benedek y Nicolás Kerekes
hungriacerca@yahoo.com.ar 

www.fm887.com.ar
Sábados 12.30 a 13 hs.: 

AUDICIÓN HÚNGAR A
AM-860 Radio DIGITAL

www.digital860.com.ar

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" 

DECEMBER
December 7-9: Karácsonyi vásár. Hungária
December 9, vasárnap, 17 óra: Mikulás. Hungária
December 16, vasárnap, 12.30-18.30: ZIK-Karácsony. Honfiék 
benavídezi birtokán
December, 16. vasárnap, 12.30 óra: Évzáró ebéd. Valentín Alsina
December 17, hétfő, 19.30 óra: AMISZ Választmányi gyűlés. 
Református Egyház
December 18, kedd, 17 óra: Betlehemezés. Öregotthon. 
December 23, vasárnap, 11 óra: Magyar evangélikus Istentisztelet. 
Krisztus Keresztje gyülekezet
December 25, kedd, 11 óra: Magyar Karácsonyi mise. Gáspár 
Miklós kanonok. Mindszentynum
December 31, hétfő, 21 óra: Szilveszterest. Hungária

2008. JANUÀR
Január 2-13: Leánycserkésztábor (Corrientes) – Fiúcserkésztábor 
(Uruguay)
Január 16-26: Kiscserkész őv. és st. képzőtábor (Brazília)
Január 20, vasárnap, 11 óra: Szt. Margit mise. Gáspár Miklós 
kanonok. Öregotthon 

DICIEMBRE
7, 8 y 9 de diciembre: Feria de Navidad. Club Hungária
Domingo, 9 de diciembre, 17 hs.: Papá Noel. Club Hungária
Domingo, 16 de diciembre, 12.30 a 18.30 hs.: Navidad ZIK. 
Benavídez
Domingo, 16 de diciembre, 12.30 hs.: Almuerzo Fin de Año. 
Valentín Alsina
Lunes, 17 de diciembre, 19.30 hs.: Asamblea FEHRA. Igl. Reformada
Martes, 18 de diciembre, 17 hs.: Pesebre viviente. Hogar San Esteban. 
Domingo, 23 de diciembre, 11 hs.: Culto luterano en húngaro. 
Congregación La Cruz de Cristo
Martes, 25 de diciembre, 11 hs.: Misa de Navidad. Mindszentynum 
Lunes, 31 de diciembre, 21 hs.: Fiesta de Fin de Año. Club Hungária

ENERO 2008
2 al 13 de enero: Campamentos Scout. Guías (Corrientes), Varones 
(Uruguay)
16 al 26 de enero: Campamento-Curso de capacitación Scout. (Brasil)
Domingo, 20 de enero, 11 hs.: Misa Santa Margarita. Hogar “San 
Esteban”. Celebra en húngaro el canónico Miklós Gáspár

Prácticos y originales regalos para fin de año 
Cuadernos, Tarjetones, Blocks con paisajes y motivos húngaros

"MARLAGUETTE"    Tel: 4798-5009    Tel/Fax: 4793-2142
marlaguette01@yahoo.fr                            marlaguette@freemail.hu

Hijo de húngaros, 53 años, busca compañera húngara o hija de hún-
garos, de entre 42-48 años, soltera, viuda o separada sin hijos, que 
entienda el idioma simple, buena presencia, sencilla, bonita, para 
formalizar compañía, amistad y/o pareja formal. Dirigirse Sr. Péter, 
Celulares  15-4172-1744 / 15-5867-8078

Dama de compañía 
amena, culta, para conversa-
ción y acompañar. Sin proble-
ma de horarios. Ana Kinsky. 
Celular: (156) 471 2362, de 
10 a 21 hs.

Figyelem! A Magyar Köztársaság Buenos Aires-i Nagykövetsége 
- költözés miatt - 2007. december 27 és 29 között zárva tart. 

Ezt követően új helységeiben, calle Plaza 1726, Virrey del Pino 
és Pampa között, Belgrano R, fogadja majd ügyfeleit. 

Konzuli részleg: Virrey del Pino 4025.

Nuestro próximo número 
sale a mediados del mes 

de enero de 2008

¡FELIZ AÑO NUEVO!
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