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rencia összeült, ám az inkább hasonlított 
vészbírósághoz, mint olyan tárgyaláshoz, 
ahol a „vádlott” védekezhet. A magyar 
delegációt kész tények elé állították és 
néhány nap múlva úgy hoztak ítéletet, 
hogy a magyar béke-előkészítő bizottság 
kimutatásait, statisztikai táblázatait (t.k. 
gróf Teleki Pál nagy gonddal elkészített 
közismert nemzetiségi térképét) meg 
sem nézték, érveikre nem is voltak kí-
váncsiak.

A magyar álláspont előadására egyetlen 
ember kapott lehetőséget: a küldöttség 
vezetője, gróf Apponyi Albert. A köz-
tiszteletben álló idős államférfitól nem 
tagadhatták meg a jogot, hogy elmondja 
azt a beszédet, amellyel halomra döntötte 
a Magyarország felosztását szorgalmazó 
utódállamok politikusainak minden állí-
tását. Az akkor már jóval hetven felett 
járó Apponyi Albert három nyelven 
- franciául, angolul és olaszul - mondta 
el ragyogó elokvenciával beszédét, ami 
szónoki teljesítményként is elismerést 
váltott ki a békekonferencia résztvevőiből, 
és a jelenlévők közül azok, akik sem-
legesekként hallgatták a meggyőző 
„védőbeszédet”, alig tudták leplezni meg-
indultságukat - írta a korabeli sajtó.

Erről a beszédről már sokat és sokszor 
hallottam. Most hozzájutottam annak 
teljes magyar fordításához. Átolvastam 
az első betűtől az utolsóig, és valóban 
megindítónak találtam az agg államférfi 

érzelmi fűtöttséggel, de hideg 
érveléssel elmondott szavait. 
Valószínűleg az olvasók között 
is sokan vannak, akik hallottak 
már erről a beszédről, de nem 
olvasták. Gondoltam, az ő 
számukra érdemes közreadni 
a beszéd egyes részleteit, a 
legfontosabb mondatokat, mert 
azok rávilágítanak Trianon 
bűneire.
- Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! 

- kezdte beszédét 1920. január 
16-án gróf Apponyi Albert a 
Trianon palotában összeült 
békekonferencián. - Engedjék 
meg, hogy még egyszer meg-
köszönjem, hogy alkalmat 

adtak nekünk álláspontunk kifejtésére és 
egyenesen a tárgyra térek. A mi szemünk-
ben a tegnapot a mai naptól a békefeltéte-
lek hivatalos megismerése választja el és 
nyíltan kijelentem, hogy a békefeltételek, 
úgy, amint Önök szívesek voltak azokat 
nekünk átnyújtani, lényeges módosítás 
nélkül elfogadhatatlanok.
- Tisztán látom azokat a veszélyeket, 

amelyek a béke aláírásának megtagadá-
sából származhatnak. Mégis, ha Magyar-
ország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy 
választania kellene ennek a békének az 
elfogadása vagy visszautasítása között, 
úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna 
választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, 
nehogy megöljék. Szerencsére még nem 
tartunk itt. Önök felszólítottak bennünket, 
hogy tegyük meg az észrevételeinket. 
Meg vagyok győződve arról, hogy Önök 
a ma átnyújtott és a jövőben átnyújtandó 
megjegyzéseinket lelkiismeretességgel 
fogják áttanulmányozni.

(Hadd fűzzünk itt rövid megjegyezést 
Apponyi gróf szavaihoz: a beterjesztett 

irredenta eszmék hatása alatt álltunk, 
hiszen abban nevelkedtünk. 

Ám el lehetett volna képzelni, hogy a 
húszas-harmincas években akad magyar 
ember a csonka országban, aki nem érzi 
át „Nem, nem, soha!” fogadalmát? Aki 
abban a korban élt, az tudja, hogy ha lett 
volna kormány, amelynek program-
jában nem szerepel az elszakított 
területek visszaszerzése, azt a népharag 
menten elsöpörte volna...

Erről beszélni ma már anakronizmus. 
Jól tudjuk, a „Mindent vissza!” jelszó 
is elveszítette időszerűségét. De ha a 
történelem túl is lépett mindazon, amit 
a Nagy-Magyarországról szőtt ábrándok 
jelentettek és a területi revízióba vetett 
reményeinket az 1947-es Párizsi Békével 
a nagyhatalmak eltemették, mégis lega-
lább egyszer egy évben, az évfordulókor 
emlékeznünk és emlékeztetnünk kell 
arra, hogy létezett hajdan egy ezeréves 
Magyarország, amelyet feldaraboltak az 
ellenségei. Az új generációktól nem lehet 
kívánni, hogy ugyanúgy átérezzék Trianon 
fájdalmát, mint azok, akik átélték azokat 
az éveket, amikor még sajgott a friss seb és 
lehetetlennek tűnt feldolgozni a vesztesé-
get, ám nekik is tudniuk kell, mi történt ab-
ban a Párizs melletti kastélyban 89 évvel 
ezelőtt, és hogy a történelmi dátumok 
sorában 1920. június 4-nek az annalesek 
gyászkeretes oldalain van helye. 

*

Olvasom a versailles-i Trianon palo-
tában 1920-ban összehívott békekonfe-
rencia krónikáját, de hiába telt el azóta 
csaknem egy évszázad, az embernek 
még ma is összeszorul a szíve, ha visz-
szagondol arra, milyen megalázó módon 
bántak a franciák a magyar küldött-
séggel, amelynek tagjai gróf Apponyi 
Albert vezetésével 1920. január 7-én 
érkeztek meg a helyszínre, Neuilly-be, 
ahol valósággal foglyokként bántak velük. 
Szállásukat rendőri őrizet alatt tartották 
és kijárási tilalmat rendeltek el számukra. 
Egyedül csak Apponyi grófnak enge-
délyezték, hogy korára való tekintettel 
egy rendőrfelügyelő kíséretében naponta 
rövid sétát tegyen a parkban. A magyar 
küldöttség amúgyis nagyon elfoglalt volt, 
mert fel kellett készülnie a békeszerződés 
tervezetében talált történelmi, földrajzi 
és gazdasági tévedések cáfolatára. 

A munka azonban hiábavalónak bizo-
nyult, a küldöttség tagjai és a szakértők 
fölöslegesen dolgoztak: a békekonfe-

1920. június 4 egyike 
a magyar történelem leg-
mélyebb gyásznapjainak: 
ekkor érte olyan súlyos 

csapás a történelmi Magyarországot, 
amit csak Muhi, Mohács, Nagymajtény 
és Világos tragédiájához lehet hasonlí-
tani. Következményeit a nemzet a mai 
napig sem tudta kiheverni. Ahogy a 
török hódoltság óta sújtja a magyarságot 
a megosztottság, a széthúzás és a belső 
meghasonlás átka, úgy az országot az 
1920-ban ránk kényszerített békediktátum 
tette gazdaságilag Európa sereghajtójává, 
de talán azt állítani sem túlzás, hogy még 
mai gondjaink gyökerei is addig nyúlnak 
vissza.  

Évről-évre megemlékezünk erről a szo-
morú évfordulóról, mert a nemzeti tragé-
diákat nem szabad elfelejteni hagyni, 
hogy okuljunk, tanuljunk belőlük. A 
Trianon óta eltelt idő csupán egy törté-
nelmi pillanat, ám az újabb korosztályok 
számára ez a fájdalmas esemény a távol 
ködébe vész. Nekünk, akik a trianoni trau-
ma korszakában nőttünk fel, természetes 
volt, hogy az iskolában a tanítási napokat 
a Magyar Hiszekegy első versszakával 
kezdtük és fejeztük be. És mi annakidején 
komolyan is gondoltuk a verssort, hogy 
„Hiszek Magyarország feltámadásában”, 
s úgy éreztük: ennek egyszer be kell 
következnie. Mert fiatal fejjel akkor még 
hittünk abban, hogy az igazságnak 
előbb-utóbb győzedelmeskednie kell. 
De az is lehet, hogy csak az akkori hi-
vatalos revíziós politika gerincét képező 
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A KERESZT
Azt a keresztet, ami most annyira

nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,

szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,

vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e 
a te számodra, mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta, szent kegyelmével,

irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett,

és így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te

Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
Szalézi Szent Ferenc

(beküldte M. Timár Mária, Plátanos)

Trianoni kereszt Kőszegen

Részlet: „… mindig, mindig gondoljunk reá.” (Juhász Gyula) 

Stirling György: 

Trianonra emlékezünk 89 év után…

Megragadó, elgondolkodtató Trianon-emlékművet 
avattak Csátalján (2007. június). A megemlékezé-
sen t.k. Tőkés László püspök, EMNT elnök is 
beszédet mondott (Köszönet Becske Gábor)

Folyt. a 2. oldalon

Már rég fente ránk a fo-
gát a nyomda ördögöcs-
kéje, míg örömére a csíny 
végre sikerült neki: múlt 
számunk fejlécén az 
április hónap szerepelt 
május helyett. Gratu-
lálunk a figyelmes ol-
vasóinknak, és ezennel 

megértésüket kérjük: nehéz sokáig bújócs-
kázni az ördögöcskével!                 Szerk.

dokumentumokat, statisztikákat és térké-
peket a „négy nagy”, Clemenceau, Lloyd 
George, Orlando és Wilson át sem olvasta, 
meg sem nézte és az azokban foglaltakat 
figyelembe se vette. Ellenben kritika 
nélkül elfogadták Masaryk, Beneš és a 
románok adatait, s kizárólag az ő infor-
mációik alapján döntöttek.) 

A szónok aztán így folytatta: 
- Nem titkolhatjuk el megütközésünket 

a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága 
felett. A többi háborút viselt nemzettel, 
Németországgal, Ausztriával és Bulgá-
riával kötött béke feltételei szintén szi-
gorúak, de közülük egyik sem tartalmazott 
a nemzet életére olyan lényeges területi 
változásokat, mint azok, amelyeket ve-
lünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, 
hogy Magyarország elveszítse területének 
kétharmadát és népességének majdnem 
kétharmad részét, és hogy a megmaradt 
Magyarországtól a gazdasági fejlődés 
majdnem összes feltételei megvonas-
sanak. Mert az ország e szerencsétlen 
középső része, elszakítva határaitól, meg 
lenne fosztva szén-, érc- és sóbányái-
nak legnagyobb részétől, épületfájától, 
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Május 3-án Mindszen-
ty bíboros emlékmisét 
koncelebrált P. Földes 
Ferenc és P. Finta Lajos 
a Mindszentynum kápol-
nájában, és ugyanakkor 
megemlékeztek az áldott 
emlékű Domonkos páter 
halálának évfordulójáról.

Földes atya prédiká-
ciójában kiemelten méltatta a 
XX. század egyik legnagyobb alakját, 
Mindszenty József hercegprímást, akit 
XII. Pius pápa 1944-ben kinevezett 
veszprémi püspöknek, majd 1945-ben 
esztergomi érseknek. 

A szentmise után a jelenlévők többsége 
részt vett a hangulatos közebéden. Közben 
Fóthy István elnök tartott beszámolót 
az utóbbi év fontosabb eseményeiről: az 
elvégzett átalakítási munkákról, amelyek 
folytán az épület alkalmassá vált zarán-
dokok és látogatók befogadására, aminek 
bevételéből remélhetőleg majd fedezik a 
ház karbantartási költségeit. Köszönetet 

mondott Puricelliné Szabó Éva AMISZ 
elnöknek, aki fontos szerepet töltött be a 
magyar államtól kapott anyagi segítség 
megszerzésében, valamint Magyar József 
építészmérnöknek, aki sikeresen levezette 
a munkát. Még sok további építkezés és 
berendezés van hátra, amire újabb segít-
ségre van szükség.

A műsor befejezéseként Finta Lajos 
atya a már egy éve a perui Amazóniá-
ban folytatott misszionárius munkájáról 
tartott beszámolót vetített fényképekkel 
illusztrálva. Az utolsó félévben, az esős 
évszakban csak repülővel megközelíthető 
Oventeniben, egy 500 fős indián telepü-
lésen él. A kifestett arcú indiánokkal csak 
egy tanítónő segítségével tud értekezni. 
Nincs villany, nincs orvos, ennivaló is 
kevés, csak banán, manióka (yuca), rizs 
és amit vadásznak és halásznak… 

Sok érdekes és számunkra különleges 
életmódról mesélt, csodálni való a lel-
kesedése és szeretete, amivel hivatását 
éli. A Buenos Aires-i kolóniának ajándék, 
ahányszor közénk látogat.

Balthazár Mártha

1966 októberében 
az ún. „Erdélyi Napok” 
keretében emlékeztek 
meg az 56-os Forrada-

lom 10. évfordulójáról. Ennek irányítói 
dr. Theész János és gróf 
Bethlen Géza voltak. A 
Centro Húngaro-ban na-
gyon szép kiállítást szer-
veztek, amelynek igen sok 
argentin látogatója volt.

A fénypontot mégis a 
csíksomlyói Madonna má-
sának beszentelése jelentet-
te, amelyet az avellanedai 
püspök celebrált a városi 
Katedrálisban az itteni ma-
gyar papok segédletével. 
Szinte az egész magyar 
kolónia részt vett a misén.

Ezt követően a beszentelt 
Madonna minden héten 
egy-egy magyar egyesület-
be zarándokolt, ahol min-
dig mise és körmenet ke-
retében emlékeztek meg a 
Forradalomról és a tartha-
tatlan erdélyi állapotokról. 
A Magyar Házból a Szent 
László iskolába vitték, 
majd Olivoson és a Valen-
tín Alsina-i Dalkörben volt 
a körmenet. Különösen szép ünnepséget 
tartottak a San Isidro-i BAME-ben, ahol a 
szobrot valóságos virágerdő fogadta. 

A szobor alkotóját, Simon Pétert min-
denhol nagy szeretettel vették körül, 
és gratuláltak a gyönyörű alkotáshoz, 
amely valóban hű mása az eredeti erdélyi 
szobornak. 

Az utolsó aktus a 
szobor nagyon ün-
nepélyes elhelyezé-
se volt a plátanosi 
- akkor még magyar -
Intézet hangulatos 
kápolnájában. A ká-
nikula ellenére szinte 
az egész magyar ko-
lónia elzarándokolt a 
szép, nagy Intézetbe, 
és sokan csak akkor 
ismerték meg és mél-
tányolták a magyar 
Angolkisasszonyok 
áldozatos munkáját.

Mivel az elmúlt 
40 év alatt az Intézet 
sajnos már elvesztet-
te magyar jellegét, a 
katolikus közösség 
úgy gondolta, hogy a 
szobor helye inkább 
a Mindszentynum-
ban lenne. Végre, 
hosszas tárgyalások 
után az ottani Máte-

rek ebbe beleegyeztek, és május 30-án, 
szombaton, a szobor - reméljük végleges - 
helyére kerül a Mindszentynumban.

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.

olajától, földgázforrásaitól, munkaere-
jének jó részétől és alpesi legelőitől, 
amelyek marhaállományát táplálták. Ez 
a szerencsétlen középső rész meg lenne 
fosztva a gazdasági fejlődés minden for-
rásától és eszközétől, ugyanakkor, amikor 
azt kívánják tőle, hogy többet termeljen.
- Önök, Uraim, akiket a győzelem bírói 

székhez juttatott, Önök kimondották 
egykori ellenségeiknek, a Központi Hatal-
maknak bűnösségét és elhatározták, hogy 
a háború következményeit a felelősökre 
hárítják. Legyen így, de akkor, azt hiszem, 
hogy a bűnösség fokának arányában kel-
lene eljárni, és mivel Magyarországot 
sújtják a legszigorúbb és létét leginkább 
veszélyeztető feltételekkel, azt lehetne 
hinni, hogy éppen ő az összes nemzetek 
közül a legbűnösebb.
- A Magyarországtól elszakítandó 11 

millió léleknek 35%-a magyar, amely 3 és 
félmilliót jelent. Elszakítanak még egy és 
negyedmillió németet, ami a magyarság 
százalékszámával együtt az egésznek 45%-
át jelenti. Úgy látszik, a szándék kiinduló 
pontja az a feltevés, amely szerint Magyar-
ország idegennyelvű lakosai szívesebben 
tartoznának oly államhoz, amelyben az 
államfenntartó elemet rokonaik alkotják, 
mint Magyarországhoz, ahol a magyar 
hegemónia érvényesül. Ez azonban csak 
feltevés, és ha a feltevések útjára lépünk, 
úgy bátor vagyok megjegyezni, hogy e 
feltevés fordított értelemben is alkalmaz-

ható arra a 45% magyarra és németre, 
akik most egy új államhoz csatoltatnak, és 
akikről feltételezhető, hogy szívesebben 
maradnának a magyar állam polgárai. A 
valóság megállapítására rendelkezésünkre 
áll az eszköz, egyszerű, de egyetlen eszköz, 
amelynek alkalmazását hangosan követel-
jük, hogy e kérdésben tisztán lássunk. És 
ez az eszköz a népszavazás.
- Amidőn ezt követeljük - emelte fel 

szavát gróf Apponyi Albert -, hivatkozunk 
a Wilson elnök úr által oly kiválóan sza-
vakba öntött nagy eszmére, amely szerint 
az embereknek egyetlen kapcsolata, az 
államok lakosságának egyetlen része sem 
helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, 
mint valami marhanyáj, egy idegen állam 
fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének 
a nevében követeljük a népszavazást 
hazánk azon részeire vonatkozólag, 
amelyeket most tőlünk elszakítani akar-
nak. Kijelentem, hogy előre is alávetjük 
magunkat e népszavazás eredményének, 
bármi legyen is az. 
- Még egy szempontból vehetjük te-

kintetbe a népek önrendelkezési jogát. 
Megkockáztatható volna az az állítás, 
hogy talán a nemzeti kisebbségek jogai 
hatásosabban lennének biztosítva az új 
államok területén, mint ahogy Magyaror-
szágon voltak. Ez alkalommal nem akarok 
védőbeszédet tartani, csak annak állítására 
szorítkozom, hogy nagyon örülnénk, ha 
a tőlünk elszakított területeken ma-

....TRIANONRA EMLÉKEZZÜNK                                                          Folyt. az 1. oldalról
gyar testvéreink ugyanazon jogoknak 
és előnyöknek birtokában lennének, 
amelyekkel Magyarország nem magyar 
ajkú polgárai bírtak.
- A történelmi Magyarország töltötte be 

azt a feladatot, hogy olyan államot tartva 
fenn, amelyben egyensúly és biztonság 
uralkodott, megvédte Európát a keletről 
fenyegető közvetlen veszedelmek elől. 
Ezt a hivatását tíz századon át töltötte be 
és erre egyedül organikus egysége képe-
sítette. Idézem a nagy francia geográfus, 
Elisée Reclus szavait, amelyek szerint 
ez az ország oly tökéletes földrajzi (és 
gazdasági) egység, amely Európában 
egyedül áll. Területén sehol sem húzha-
tók természetes határok és egyetlen részét 
sem lehet elszakítani anélkül, hogy a 
többiek ezt meg ne szenvedjék. 
- Mindezekkel a teóriákkal szemben 

Önök felhozhatják mint döntő tényezőt 
a győzelmet és a győzők jogait. Készek 
vagyunk vereségünk váltságdíját meg-
fi zetni. Ez az erőszak lenne az újjáépí-
tésnek egyedüli elve. Európa jövője 
igen szomorú lesz ebben az esetben. 
Nem hisszük, Uraim, hogy a győztes 
hatalmaknak ez volna a mentalitása. 
Ezeket az elveket nem találjuk azokban 
a nyilatkozatokban, amelyekben Önök 
megállapították az eszméket, amelyek-
nek győzelméért harcoltak. Köszönöm, 
hogy meghallgattak. 

*

A három nyelven elhangzott beszéd, 
amelyből a fenti néhány mondatot idéz-
tem, süket fülekre talált. A döntésben 
a Vae victis, a Jaj a legyőzöttnek elve 
érvényesült, és a történelmi Magyar-
országra rácsapták a koporsófedelet. 
A zsákmányon osztozkodó utódállamok 
megkapták „jutalmukat”. 

A békeparancs aláírásának napján, 
június 4-én az ország és Budapest 
gyászbaborult. Az emberek fekete 
szalagot tűztek a kabátjukra, sokan sír-
tak. Az aláírás időpontjában, délután 4 
órakor pedig megszólaltak a templomok 
harangjai - és két percre országszerte 
megállt az élet.

Győzött azonban a nemzet élniakarása, 
és néhány éven belül megtörtént a csoda! 
A magyar gazdaság újjászületett a 
romokon, és a Csonkaország kormá-
nya nemcsak a jóvátételt fizette ki a 
győzteseknek, nemcsak az induláshoz 
kapott népszövetségi kölcsönt törlesztette 
le, hanem néhány év múlva megteremtette 
az új, értékálló valutát, a pengőt. A meg-
csonkított ország összeszedte minden 
maradék erejét, és eredményeit ellensé-
gei is kénytelenek voltak elismerni. 

Ám Trianon fölött napirendre tért 
a világ és az ott elkövetett igazságtalan-
ságok helyrehozására a vétkesek soha 
egyetlen lépést sem tettek... 

(Kiemelések tőlünk. Szerk.)

Simon Péter gyönyörű fafaragásos 
Madonnája

Kurucz László:

A csíksomlyói Madonna Buenos Airesben
Mindszenty emlékmise

Finta Lajos és Földes Ferenc atyák koncelebrálnak  Fotó Balthazár

Mise után Közgyűlés a közösségi ebéd alatt. b.-
j.: Puricelliné Szabó Éva, Bobrik György, Fóthy 
István és felesége Judith, Dr. Jorge Puricelli 

Fotó Balthazár

Budapest, 09. május 12.
Kedves Pali! 

Még mindig nem ocsúdtam föl a tegnapi csodából: képzeld, 
akkora ajándékot kaptam, amilyet senki más ezen a széles 
világon: tegnap édesanyád, a 102 éves Ilonka néni fölhívott 
engem telefonon, és felköszöntött Ferenc nap alkalmából! 
Hát ilyen - egyszerűen nincsen! 

Én ezt, ahogy ki sem érdemeltem, megköszönni sem tudom... 
Palikám, kérlek, mondd meg neki, hogy nagyon boldoggá tett, 
hogy végtelenül meg vagyok hatva! És azt is mondd meg neki, 
hogy nagyon szeretem, hogy csodálom a szellemi és emberi 
derűjét, és hogy nagyon jó egészséget kívánok neki, és hogy a 
Jóisten áldja meg és tartsa meg nekünk még nagyon sokáig! 
Siskével együtt szeretettel ölellek Benneteket,          

Szőnyi Ferenc

Kedves Feri!
Hálásan köszönöm soraidat, ezeket természetesen to-

vábbítom, bizonyára nagy örömet okozok vele Édesanyám-
nak. Mert ha ő emlékezett a Ferenc napra, az a bizonyíték 
arra vonatkozólag, hogy ő Téged állandóan a szívében 
hordoz és nagyon tisztel. A baráti kapcsolatokat és érzé-
seket lehet olykor kinyilvánítani, de igazán csak akkor van 
teljes értékük, ha érdek nélkül tündökölnek a nagy távolság 
dacára. Így a távolság egységes kapoccsá bontakozik ki és 
forr össze, minden logika mellőzésével. Ilyen érzésekkel 
vagy számunkra örök és felejthetetlen érték, nemcsak a mi 
családunknak, hanem sok itt élő magyarnak is.

Siskének kézcsókomat tolmácsolva fogadd baráti öle-
lésem                                                                Schirl Pali

*

Kedves Zsuzsó!
Köszönöm a leveledet és a megjegyzéseidet. Örülök, 

hogy írásaim tetszenek az olvasóknak.
Most kaptam a hírt, hogy a könyvnapra megjelenik 

az ANTOLÓGIA kiadónál „Magyarok Dél-Svájcban”, 
és a MUNDUS kiadónál „Elvarázsolt kert” c., életrajzi 
mozaikokat tartalmazó kötetem is. 

Ezeket a budapesti könyvnapokon fogom bemutatni és 
dedikálni.

Mindenkit szeretettel várok! 
Ölel

Saáry Éva, 
Lugano

Gratulálunk az 
írónőnek, és remél-
jük, hogy budapesti 
Olvasóink munka-
társunkat a könyv-
napok alatt meglá-
togatják!

Megható levélváltás:
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gyümölcsöt a tengerbe dobálták. Az édes-
víz reggelenként 20-25 percig csordogált 
a csapból, azalatt négyünknek kellett 
tisztálkodnunk, babát fürdetni és pelenkát 
mosni. Nem volt szabad nappal a kabinban 
tartózkodni, azért minden reggel megro-
hamoztuk a kevés ülőhelyet a fedélzeten. 
A Zöld-foki-szigeteknél mi is cseréltünk 
vásott fehérneműt egy fürt zöld banánért. 
Sőt, kis négergyereket is kínálgattak, 4 
dollárért…

De még mindig 
álmodoztunk, ter-
vezgettünk!

Pár nappal Bue-
nos Aires előtt egy 
hatalmas viharba 
keveredtünk. A 
bibliai Vörös-ten-
ger jutott eszünk-

be, mikor a hajó hol egyik, hol másik 
oldalán felemelkedett a hullámfal.

A hajón töltöttem be augusztus 5-én a 
16. évemet. Szerencsétlenségemre még 
udvarlóm is akadt volna egy kövér lengyel 
személyében, aki elől mindig menekülni 
kellett.

Augusztus 10-én este érkeztünk a 
Buenos Aires-i kikötőbe. Csak távoli 
villanyfényeket láttunk. Másnap reggel 
csalódásunk tetőfokra hágott. Lenge nyári 
ruháinkban dideregve (mert a kevés téli 
holmi még a hajó gyomrában szunnyadt), 
a zavaros óriás-folyónak egy háttal ülő, 
nedves, ködös időben ébredező szürke 
kőrengeteget pillantottunk meg. Tél volt 
Argentínában…

Az Emigrációs Hotelben a cigányok 
már az első éjjel lelopták az ujjamról a 
kis gyűrűt, amellyel, mint legjobb tanulót 
édesapám ajándékozott meg Egerben. Az 
ötödik napon már munkába álltam a kö-
zeli calle Arroyo 2 szám alatt mint „pesz-
tonka”. Édesanyámat a nagyon alultáplált 
kisbabával és Öcsivel még három hétig 
tartották a hotel kórházában, míg végre 
találkozhattunk.

De, hála a Mindenhatónak: túléltük a 
„RENÁ-t” !

*
Szerk. megj.: A RENÁ-val érkeztek 

t.k. Papp Jenőék, Pintér Baba és Öcsi, 
Várhelyi házaspár, Sáfrány Györgyi is, 
és mivel közben más emlékezőktől is befu-
tottak hozzájárulások, a sorozatot egyelőre 
folytatjuk. A beilleszkedés első keserves 
ideje utánról is vannak emlékek, képek. 
Igyekszünk minderre bővebben kitérni a 
következő számokban. 

Lehűlt az addigi lelkesedésünk, mert 
fantáziánkban kék ég alatt, csillogó tenger 
aranyló homokos partján hajladozó pálma-
fákat rajzolt elénk képzeletünk, ahol fess 
„gauchók” és karcsú „señoriták” éppen 
tangót ropva kitárt karokkal várnak.

Édesanyám az első öt percben tengeri 
beteg lett, a teje elapadt, és megint a szoli-
dáris asszonykák - Mauksné, Gulyássyné 
és Papp Éva - felváltva szoptatták az éhes 
kis Horváth csemetét. 

A hajón ismertük meg Nt. Demes Pétert 
és a Dombay, Bernáth családokat.

Háromszáz személlyel telítve volt a 
hajó. A babára való tekintettel mi kaptunk 
egy kis kabint. Az első éjszaka a nyitott 
ablakon beömlött a gibraltári tengervíz, 
úgyhogy a személyzet hajnalig szárítgatta 
a padlót. A koszt csapnivalóan rossz volt. 

Az alig másfél hónapos kisbaba 1 db. 
főtt burgonyát kapott naponta. A hajó 
hűtőszekrénye valószínűleg nem volt 
nagyméretű, vagy nem jól működött, 
mert sokszor a megromlott húst, halat, 

60 évvel ezelőtt „árasztották el” Argentínát a magyar pionírok…
Éppen 60 éve volt, hogy Juan Manuel Fangio, a 

világhírű ötszörös autóversenyző bajnok Mar del Pla-
tán argentin hazájának meghozta az első nemzetközi 
győzelmét egy Maserati 4CLT-vel az akkori európai 
nagymesterekkel szemben, és ezzel megkezdte dicső 
pályafutását, elismerést aratva világszerte mind a 
mai napig. 

Minderről azonban édeskeveset tudtak azok a hajó-
számra érkező magyarok, akik Buenos Airesben partra 
szálltak. Az emigrációnak eme hulláma a II. VH végső 
hónapjaiban kényszerült elhagyni Magyarországot, 

és szétszéledt az akkori nyomorgó, szétbombázott és 
kiéhezett Nyugat-Európában. Különböző menekült-
táborokba kerültek, ahol mindinkább látták, hogy 
visszaút nincs, és jövőjük bizony kilátástalan. Ilyen 
lelkiállapotban szánták rá magukat az Óperencián 
való átkelésre. 

Aztán megérkeztek, és a mindennapi munkán kívül 
megmaradt csekély szabadidejükben elkezdtek ma-
guk körül fölépíteni egy kis Magyarországot. Ebben 
nőttünk föl sokan és ebbe születtek bele mindazok, akik 
haszonélvezői voltunk a szülők és nagyszülők hazafi as-

sága gyümölcsének, és akik most még aktívak vagyunk 
a kolóniában. Föladatunk: továbbadni a harmad- és 
negyedgenerációsoknak mindazt a kulturális és nyelvi 
kincset, amit a „pionírok” ránk hagytak. 

*
Áprilisi számunkban hoztunk néhány visszaemlé-

kezést, anekdotát a hajóutakról, ahogy ez a nagyszámú 
menekült sereg átkelt az Óperencián, zömével 1948-49-
ben, vagyis kerek 60 éve. Íme még néhány ilyen emlék 
fölelevenítése, más személyektől, más leírással, más, 
de oly hasonló tapasztalatok alapján...          (HKZS)

Horváth Éva:                                           Túléltük a „RENÁ”-t!                              Képanyag: Horváth János öröksége

1948. június 2-án megszületett Braun-
schweigben a kisebbik öcsém, Horváth 
Ferike. A heertei tábor nagylelkű asz-
szonykái összeadogatták a babakelengyét, 
hiszen semmink sem volt.

Majdnem egyidejűleg megérkezett a 
beutazási engedély Argentínába. Lázasan 
selejteztük és csomagoltuk a kis motyót. 
Szomorú szívvel vettünk búcsút a kedves 
barátoktól, érezvén, hogy ebben az életben 
már aligha látjuk egymást. Útitársaink 
Dr. Mauksék, Barotányiék, Kupóék, 
Jánszky-Pappék voltak.

A robogó vonat Belgiumon keresztül 
Párizsig vitt, ahol a még hiányzó iratokat 
kellett beszereznünk. 

Engem Párizs varázsa nem bájolt el. 
Hosszú hajú művészek vagy anyagiakkal 
rendelkező turisták élvezhetik, de a 
szegény menekültek kevésbé. Pár napi 
városlátogatás következett. Pld. a híres 
Louvre Múzeumot csak kívülről csodál-
hattuk. Viszont az Eiffel torony kilátójáról 
a magasban, ahonnét a világ szennye nem 

látszott, közelebb éreztem magamat a jó 
Istenhez.

A következő cél Marseille volt. Ott még 
megnéztük a július 14-i Nemzeti Ünnep 
felvonulását, a tömeges ünneplést.

Másnap már be kellett hajózni. Meg-
rökönyödtünk, amikor megpillantottuk 
a kikötő eldugott zugában ringó apró, 
vízözön előtti bárkát - a RENÁ-t.

A kis néger gyereket 
igen jutányosan 
árulták a hajón

A láger után Párizsba érkezik a heertei csoport

„Kereskdelem” a Zöld-foki-szigeteknél

Heerteiek Párizsban, a Notre-Dame háttérrel. 
Balról Jánszky Ervin és Papp Éva, 

jobbra világos kabátban szerző 

Gibraltári-szoros, hajónk fedélzetéről

Megpillantottuk a RENÁ-t - 
egy kép több mint ezer szó...

Nt. Demes 
Péter és 
Horváth 
Jancsi. 
Az idős
lelkész 
minden 
gyereket 
„befogott” -
és 
tanított...Horváthék a motyókkal a párizsi vasutállomáson

Jánszkyék, Horváthék Marseille-ben

Jánszkyék, Horváthék, Kupóék a torony alatt

A Horváth család a RENÁ-n

A luxushajónk fedélzete

Marseille: Francia Nemzeti Ünnep 1948. július 14
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Fischer Ferenc feljegyzéseiből: 1892-ben érkezett 
149 magyar család, 1893-ban 156, 1895-ben 165 és 
1896-ban 706.

A bevándorlók egyik névlistáján 93 családfő van 
feljegyezve (hozzátartozók neve vagy száma nélkül), 
ilyenformán, hogy például: 

A nagy kezdeti nehézségeket lassan sikerül leküzde-
niük. Már nem kell csónakkal egy vad, sodró patakon 
átkelni, majd kilométereket gyalogolni, hogy bevásárol-
janak, mert Georg Wolf kinyitja vegyeskereskedését. 
De ez a kereskedő zseni nemsokára további vállalkozá-
sokba kezd: malom, fűrésztelep, bútorgyár, disznóhús 
feldolgozó, levelesdohány-csomagoló. Nemsokára már 
külföldre kezd szállítani. 1924-ben Curitiba városban nyit 
üzletet, ahol Jaraguá do Sul termékeit árusítja. 

Megérkezik tehát az élelmiszer, a vetőmag, a kis és na-
gyobb háziállatok, az építkezési anyag és lassan minden, 
ami az emberi élethez kell. Sok bevándorolt egy faluból 
származik, Veszprém, Ajka, Devecser, Pápa. Továbbra 
is közel maradnak egymáshoz. Így könnyen és termé-
szetesen megy az egymás segítése. A föld jó, a klíma jó 
és a hatóságok örülnek a bevándorlóknak. 

*
Amikor a mieink (magyarok a Monarchiából) jöttek, 

már egy jól megtervezett és megszervezett, kolonizáció 
folyt. A jaraguái városi tisztviselők maguk is bevándor-
lók, vagy azok leszármazottai voltak. Segítik, támogatják 
az új érkezőket. Bár ez az utasítás felülről jön, de maguk 
is bőrükön érezték, hogy miről van szó, és egyébként is 
nyílt, barátságos, segítőkész emberek. A magyar beván-
dorlók úgy érzik, hogy jó helyre jöttek. 

A terület 
központja 
a kezdettől 
a mai na-
pig is Jara-
guá do Sul 
maradt, de 
a magyar 
telepesek 
szétszéled-
nek a kör-
nyéken.  
Nem 
egyenként: 
a rokonok, 
egy város-
ból valók, 
együtt ma-
radnak. Kis 
települések 
születnek,

magyar vagy helybeli nevekkel. Egyik gyorsabban, 
másik lassabban fejlődik. Egyikben a többség magyar, 
a másikban német, portugál, olasz. Garibaldi, Trinidade, 
Santo Estêvão, Santa Cruz, Alto de Jaraguá, Ribeirão, stb. 
Mert mindenhol van magyar leszármazott, aki a magyar 
ügyet segíti elő! 

(Folytatjuk)

Schröder nagykereskedőkből és hajótulajdonosokból 
összetoborzott egy érdeklődő csoportot, hogy ezek szer-
vezzék meg a Hamburgból kiinduló kivándorlást Dél-
Brazíliába. A csoport elsőnek Dr. Hermann Bruno Otto 
Blumenaut küldte ki az ismeretlen országba, hogy jelölje 
ki a benépesítésre alkalmas területeket. 1850 szeptembe-
rében az Itajaí-Açu folyó partján várost alapít, amely a 
jelen időkben is a Blumenau nevet viseli és híres arról, 
hogy hűen megtartotta az első telepesek német szokásait 
és hagyományait. Ezt követően, 1851-ben érkezett meg 
az első német és svájci kivándorlók csoportja. 

Az idők folyamán Schröder kezdeményezése mindkét 
országnak igen hasznosnak bizonyult. Ezért is, hálából 
és megemlékezésül, a Hamburgi Kolonizációs Egyesület 
adminisztrációs központja először a Schrödersort nevet 
kapta. Csak később változtatták át Joinville-re.

*
- Magyarok is -

1864-ben befut a Companhia Hanseática de Coloni-
zação hajója a brazíliai São Francisco do Sul kikötőbe. 
Az utasok között van német, osztrák, belga - és egy 
6 tagú magyar család. Ők lettek volna Brazíliában a 
szervezett magyar bevándorlás első fecskéi? (az előző 
évszázadokban ugyan már jött sok egyéni bevándorló, 
menekült, misszionárius, sőt kalandor is...)
1868-ban egy újabb magyar család érkezik és letelepe-

dik Blumenauban. 1874-ben megint egy magyar család, 
1889-ben már 3 magyar család van Brazíliában...

1891-ben aztán komolyan beindul 
az Osztrák-Magyar Monarchiából a 
kivándorlási hullám. Ebben az évben 
230 magyar érkezik Brazíliába. Eze-
ket Blumenauból már tovább irányít-
ják Santa Catarina állam belsejébe, 
egy még lakatlan területre, aminek 

egyelőre csak indián neve van: Itapocu.
Ettől kezdve rendesebb feljegyzések is vannak, mert 

szerencsére már az első kivándorló csoportokkal néhány 
olyan család érkezik, amelyek ösztönösen rögtön tudják, 
hogy mit kell tenniük, hogy egy új életet egy új országban 
megalapozzanak.

1891-ben érkezik Georg Wolf és magyar felesége 
családjukkal, Schleswig-Holsteinből, valamint Josef 
Scheuer és családja. (1995-ben találkoztunk dédunoká-
jukkal! P.E.) 

1892-ben Franz Fischer és családja Ajkarendek, 
Veszprém megyéből. 

Földet kapnak a letelepedésre. Georg Wolf, amikor 
a földek kiosztására kerül sor, okosan, igazságosan de 
határozottan beleszól. Fischer Ferenc (14 éves!) pedig 
minden újabb csoport érkezésekor papírt és ceruzát vesz 
és a magyar családokat feljegyzi, hogy hányan érkeztek. 
(Pontosítunk: az Osztrák-Magyar Monarchia keretében 
élő, osztrák útlevéllel utazó, de Magyarországról szár-
mazó magyar családokról van szó).

Brazília az óriási terjedelmű nagybirtokok világa volt. 
Ezeken a nagybirtokokon természetesen néger rabszolgák 

tömege dolgozott. Ugyanekkor 
a világ más országaiban már 
megszüntették a rabszolgatar-
tást, Brazíliát rossz szemmel 
nézték és sokan keményen kri-
tizálták. A brazil abolicionisták 
(a rabszolgatartást megszüntetni 
akarók) tudták, hogy mi a meg-
oldás: európai bevándorlók előtt 
megnyitni az országot és felszá-
molni a rabszolgák vásárlását és 
hajórakománykénti behozatalát 
Afrikából.

Leopoldina császárnénak, aki egy több évszázados 
uralkodó családból származott és már veleszületett 
érzéke volt az országvezetéshez, még egy másik meg-
érzése is volt Brazília problémáinak megoldásához. Az 
átláthatatlan nagybirtokok és a már majdnem kiskirá-
lyokká hatalmasodó tulajdonosok helyett kisbirtokokat 
kell létesíteni, amilyenek Európában léteztek. Európai 
gazdák, parasztok, földművesek kellenek ide! De 
lehetőleg a nagy országnak 
európai klímájú vidékére. Mert 
ebben az országban minden ta-
lálható - a legforróbb trópustól 
a mérsékelt égövig. 

Tehát az európai emigrán-
sokat Dél-Brazíliába kell irá-
nyítani. Dª Leopoldina szor-
galmazására így indult meg 
egy telepítési mozgalom Santa 
Catarina, Paraná és Rio Grande 
do Sul felé. 

Így már 1849-ben meg-
kezdődött a Dél-Brazíliába 
irányított bevándorlás szervezé-
se. Ekkor alakul meg a „Ham-
burgi Kolonizációs Egyesület 
1849” (Colonisations-Verein 
von 1849 zu Hamburg). Egy megegyezés született, ame-
lyet Christian Matthias Schröder, Hamburg szenátora 
kötött François d’Orléans, Joinville hercegével. Ez a 
herceg Louis Philippe francia király 3. fi a, aki feleségül 
vette az első brazil császár, I. Dom Pedro hatodik gyer-
mekét, Franciscát. Nászajándékba őserdővel borított 
földeket kapott Dél-Brazíliában, Santa Catarinában. A 
hercegi párnak érdekében állt, hogy tulajdonuk értéke 
minél jobban emelkedjen.  

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

JARAGUÁ DO SUL  
(Santa Catarina állam, Brazília)

Alapítva: 1876. július 25                                      1. rész

Leopoldina császárné,
I. Dom Pedro felesége 

Folytatjuk történelmi sorozatunkat Brazíliáról 
- de most a kontinens-nagyságú országban délebbre 
vonulunk: a Santa Catarina állambeli Jaruaguába, hogy 

az ottani benépesítési folyamatról és nevezetesen a magyar 
bevándorlókról adjunk tudósítást. Bevezetőnek újból kissé 
átvesszük a hátteret, hogy a kép világos legyen. (Szerk.) 

Emlékezzünk: 
Leopoldina, Habsburg hercegnő, az első brazil csá-

szárné, 1817-ben jött férjhez Brazíliába, I. Dom Pedróhoz. 
Ahogy új hazáját jobban megismeri, együtt kezd dolgozni 
a hatalmas országot modernizálni akaró férjével és a többi 
haladószellemű államférfi val. 

Nome  Origem     Profi ssão                 Observação

Anton 
Schüssel      Hungria lavrador 

( fö ldműves)    
origem alemã (német származá-
sú, tehát magyarországi sváb)

Anton 
Ersching Hungria lavrador 

( fö ldműves)    
origem alemã (német származá-
sú, tehát magyarországi sváb)

Augustino 
Adurisi   Hungria lavrador 

( fö ldműves)    orig.tirolês 

Franz 
Hruschka     Hungria oleiro

(fazekas)         ucraniano 

Anton
Horongozó   Hungria lavrador    orig.magiar (elírt nevű magyar, 

eredeti okmányán Harangozó)
Josef 
Schogor        Hungria lavrador orig.magiar  (elírt nevű magyar, 

eredeti okmányán Sógor)
Michel 
Wasch Hungria colono 

( te lepes)        
orig.magiar  (elírt nevű magyar, 
eredeti okmányán Vas)   

Rosa 
Horty Hungria domést ica 

(cseléd)    orig.magiar  

 A rabszolgák Afrika 
nyugati partjáról érkeztek 

Brazíliába 

A bátrak nekiindulnak a 
nagyvilágnak 

... és Francisca, Leopoldina 
és I. Dom Pedro 6. gyermeke. 
Hatalmas területet kaptak nász-
ajándéba Dél-Brazíliában, ahol 
ezt követően a német kolonizá-
ció megkezdődött

Akár vitorláshajóval is, de megszervezve...

Isabel hercegnő, II. Dom Pedro leánya 
írja alá 1888-ban a rabszolgák teljes 
felszabadítását

Jaraguá do Sul a térképen 
(A helyes hangsúly: Jaraguá)

François d´Orléans ...



2009. Június                                              ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                  5. OLDAL  

- Sarkozy: meg kell húzni Európa „hatá-
rait”. - Ezt hangsúlyozta Nicolas Sarkozy 
francia elnök az ország déli részén fekvő Nî-
mes-ben egy, az Európai Unióval foglalkozó 
beszédében, kijelentve, hogy Törökországnak 
nem „küldetése” integrálódni az Európai 
Unióba. „Az EU-nak fel kell hagynia azzal, 
hogy ’felhígítja magát önmaga véget nem 
érő bővítésével’” - mondta a francia államfő. 
Szavai szerint vannak olyan országok, mint 
Törökország, amelyeknek részben közös a sor-
suk Európáéval, amelyeknek küldetésük, hogy 
kiváltságos viszonyt építsenek ki Európával, 
küldetésük, hogy a lehető legszorosabban 
társuljanak Európához, de nem küldetésük, 
hogy az Európai Unió tagjaivá váljanak. - „Jobb 
lenne, ha az EU [a csatlakozási tárgyalások he-
lyett] már most tárgyalásokat kezdene Török-
országgal egy közös gazdasági és biztonsági 
térség létrehozásáról” - mondta, hozzátéve, 
hogy ezt Oroszországnak is felajánlhatná az 
EU. (Nszv 2009.5.7. MTI)
- Európának tudnia kell a magyarellenes 

incidensekről: Kovács Elvira, a Vajdasá-
gi Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti 
képviselője röviden beszámolt az Európa 
Tanács közgyűlésének Strasbourgban megtar-
tott tavaszi ülésszakáról. Az általa kifogásolt 
jelentést svájci és luxemburgi megfi gyelők 
készítették, akik az emberi jogokra helyezték 
a hangsúlyt, de szinte teljesen elhanyagolták 
a nemzeti kisebbségek helyzetét Szerbiában. 
Kovács Elvira módosítási indítványai között 
szerepelt a vajdasági etnikai alapú incidensek, 
magyarellenes fi zikai és szóbeli megnyilvá-
nulások feltárása. Kezdeményezte, hogy a 
jelentésbe kerüljön be a bíróságokról szóló 
törvény, amely a VMSZ szerint egyértelműen 

kisebbségellenes. Emellett 
a nemzeti tanácsok meg-
alakulásáról, pénzeléséről 
és felhatalmazásáról szóló 
törvényre is külön hangsúlyt 
fektetett. (Vajdaságma.info 
2009.5.6.)
- Lipták Béla USA-i magyar professzor a 

Budapesti Műszaki Egyetem Központi épü-
letében előadást tartott a „Világ első napener-
giával villanyt és hidrogént termelő erőmű 
(The World’s First Solar-Hydrogen Demons-
tration Power Plant)” címmel. Arról beszélt, 
hogy Magyarországnak milyen szerepe lehet 
az energia-világválság megoldásában. (Hun-
garian Lobby)
- Nem kér a magyar feliratokból a kolozs-

vári polgármester: Háromnyelvű tájékoztató 
táblákkal kívánja ellátni Kolozsvár több mint 
száz műemléképületét a polgármesteri hivatal, 
magyar nyelvű szöveg azonban nem szerepel 
majd a táblákon. Sorin Apostu polgármester ezt 
azért nem tartja szükségesnek, mert „a román 
frankofón nép, a magyar pedig nem nem-
zetközi nyelv”. László Attila alpolgármester 
felháborodott a magyar nyelv mellőzése miatt, 
„ökörködésnek” nevezve felettese gesztusát. 
László szerint a Kolozsvárra látogató turisták-
nak mintegy 80%-a magyar nemzetiségű. Sorin 
Apostu polgármester ismertette a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) történelem karával 
kötött ez irányú megállapodást. A partnerség 
keretében 135 műemlék és régészeti lelőhely 
kap román, angol és francia nyelvű ismertető 
feliratot. A táblák kivitelezési költségeit az 
önkormányzat fedezi, míg az épületek történe-
tének rövid leírását a BBTE szakértői állítják 
össze [2009-04-26] (Krónika 2009. 5.7.)

rában ő is a helyét kereste 
s újságírásra adta a fejét. A 
jugoszláv háború kitörése-
kor megpróbálta kamatoztatni kiváló 
spanyol tudását és leutazott Délvidékre, 
hogy riportokat, tudósításokat készítsen 
spanyolnyelvű lapok számára. Útközben 
azonban belefutott Arkan szerb parancs-
nok szabadcsapatainak felderítőibe, akik 
horvát kémnek nézték, s több napon át 
próbálták szóra bírni a szokásos kommu-
nista módszerek szerint... Ezzel megala-
pozták Edu ideológiai állásfoglalását egy 
életre. Véletlenszerű szabadulása után 
eljutott a horvátokhoz s azonnal fegyvert 
kért... A horvátok, akik akkor vesztésre 
álltak, mindenkit örömmel fogadtak. 
Edu a magyar határ melletti Szentlászló 
védelmét kapta egy maroknyi önkéntes-
sel. Itt harcolt a magyarok lakta faluért. 
A túlerővel szemben azonban nem tudták 
tartani magukat. A harapófogóba fogott 
faluból éjszaka leple alatt az egyetlen 
még megmaradt ösvényen kimentették a 
falu lakóit. Aztán házról házra harcolva, 
egyre fogyatkozva visszavonultak.  Hősi 
helytállásáért a horvátoktól ezredesi ran-
got és állampolgárságot kapott. 

S ide kívánkozik, hogy ez idő alatt a 
magyar politikusoknak egyetlen szavuk se 
volt a határmenti színtiszta magyar falvak 
pusztulásának megakadályozása ügyében. 
Pedig elrettentő hírek jöttek akkoriban: 
a szerbek agyonlövik a magyarokat s 
kútba dobják a halottakat! Mindez nem 
volt fontos. S ma sem az! Mint ahogy a 
lassan napvilágra kerülő „régi” hírek sem 
azok. Kiderült, hogy a II. Világháborúban 
az Ausztriába visszavonuló (menekülő) 
horvát usztasa katonákat (a Horvát Ifjúsági 
Mozgalomból alakult militáns független-
ségi mozgalom a két VH között. Szerk.) az 
angolok átadták Tito partizánjainak, akik 
áthajtották őket a határon s a szlovén 
határ közelében kivégezték foglyaikat. 
Tudomásunk szerint százezernél több az 
áldozatok száma, s köztük sok magyar is 
volt. A félelmükből lassan ocsúdó szlovén 
lakosok elmondásai alapján 850 tömegsír 
létezik - amiről elfelejtettek beszélni... 

Csakugyan: hová tűnt a háborút 
veszített horvát hadsereg? Vajon az Eu-
rópai Unió a véget nem érő holokauszt 
megemlékezések közben szán-e egy kis fi -
gyelmet ennek az ügynek? A dolog azért is 
lényeges, mert Horvátország az Unióba ké-
szül, s a horvátokról tudjuk azt, hogy nem-
zeti érdekeiket nem tévesztik szem elöl.

De néhány gondolat erejéig térjünk 
vissza Eduhoz, akinek a magyar testvérei 
védelmében vállalt hősi helytállását nem 
szabad elfelejteni. Tudni kell, hogy a 
jugoszláv háború után - miután nem tör-
téntek már izgalmas dolgok - Edu számára 
egyre kevesebb újságírói munka jutott... 
Szorult anyagi helyzetében egy Isten 
háta mögötti, de nagyon szép faluban, 
Püspökszurdokiban vásárolt egy szerény 
házat; innen küldte mind reménytele-
nebb tudósításait, leveleit, amit leginkább 
Ovidiusnak a száműzetéséből írt költemé-
nyeihez lehetne hasonlítani. Bolíviába 
utazása előtt „barátai” készítettek vele egy 
fi lmriportot, amiben elmondja azt, hogy 
hosszú, veszélyes útra indul. Bolíviában 
hasonló helyzetre lehet számítani, mint 
ami  Jugoszláviában történt. Ott lesz rá 
szükség, ha a testvéreit kell megvédeni...

No már most, egy merényletre készülő 
ember soha nem tesz ilyet. A bérgyilko-
sok nem szoktak nyilatkozni! Pláne nem 
kamerák előtt… Csakhogy ez a mai világ 
olyan, hogy a honfi társait védelmezők 
és a terroristák között a szerint tesznek 
különbséget, ahogy azt a pillanatnyi ér-
dekek megkívánják. Kiből lesz a hős - és 
ki lesz a terrorista az pusztán hatalmi érde-
keken múlik. Mind tudjuk: a győzteseknek 
mindig igazuk van... S azt se szabad 
elfeledni, hogy a Magyarországról ki és 
beutazók utaslistáját több titkosszolgálat 

 Így élünk,  éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

Keserves ez a mostani tavasz. Az 
esőt hozó frontok ismét elkerülnek ben-
nünket. Ebből a városlakó ember alig vesz 
észre valamit. A meteorológusok csupa 
„jót” mondanak: Ragyogó napsütés várha-
tó és 20-28 fok meleg... Kell-e ennél jobb 
hír a betondzsungelben lakó magyarnak, 
aki a hosszú tél után a szabadba vágyik? 
A földből élők viszont az eget lesik. S 
így megy ez már lassan hatvan napja! A 
mezők kizöldelltek ugyan, a fák lombja is 
gyönyörű, de hogy lesz-e szeme a kalász-
nak - ez már kevesebbeket érdekel.

A k e n y é r n e k  v a l ó  g o n d o k a t 
most megelőzik az Európa Uniós 
képviselőválasztások. Kik jutnak az 
Európa Parlamentbe? Kik képviselnek 
bennünket? Kik kaphatnak havi 2 mil-
liós fi zetést s hozzájáró juttatásokat? Ez 
bizony a politikusok között izgalmas 
kérdés. A magyar választópolgároknak 
majdnem a felét viszont ez a téma nem 
igen foglalkoztatja, mivel akik ez idáig 
képviseltek bennünket a magas plénumon, 
azok közül kevesen tettek bölcsességről 
tanúbizonyságot... Szinte mindent elfo-
gadtak, aláírtak, amit eléjük raktak. Néha 
olvasatlanul... 

Mindez lassan de biztosan visszahat 
a közgondolkodásra. S érzékelhetően 
megkezdődött az eltolódás jobbra. Fel-
nőni látszik egy új párt, a „Jobbik”, s 
minden jel szerint bejut a parlamentbe. 
Ez a lehetőség hatalmas riadalmat váltott 
ki a megélhetési politikusok körében, 
akik idáig a „langyos vízben” üldögéltek 
s létüket a félelemkeltésre, a gyűlölet 
szitására alapozták. Jól mutatja ezt, hogy 
olyan vélemények jönnek, miszerint: a 
szélsőjobb már a kapuk előtt áll! S ami 
meglepő: az SZDSZ választási plakátjai 
nem az Európa Parlamentben elérhető 
célkitűzésekről, hanem a JOBBIK elleni 
hangulatkeltésről szólnak. Ez a félelem-
politizálás odáig fajult, hogy egy mexikói 
ketrecbokszoló indulatoktól fűtött fotóját 
rakták a plakátjaikra, egy békésen mo-
solygó munkás mellé. Mondván: válasz-
szatok! (Ilyenek a JOBBIKosok...)

A „szélsőjobboldaliak” pedig azt 
kérdezik: lehet-e az ország javainak elpré-
dálásánál, a lakosság elszegényítésénél 
szélsőségesebb politikát folytatni? De 
még ez is hagyján. Hiszen annyi mindent 
mondanak manapság. Nagyobb gond az, 
hogy ezek a szélsőségesek elszámolást 
akarnak! Ez bizony igen nagy hiba, mert 
ettől kirázza a hideg a kormánypártiakat. 
Mi lenne itt, ha úgy Isten igazából el kel-
lene számolni? 

Ami a parlamenti munkát illeti: 
megy minden tovább. Az SZDSZ amolyan 
kint is vagyok - bent is vagyok alapon 
minden lényeges kérdést megszavaz az 
„új” kormánynak. Úgyhogy egy évig még 
elmegy ez a verkli. Lesz idő a terhelő 
bizonyítékok eltüntetésére... 

Gyurcsány lelépett. Hírét se lehet 
már hallani. Illetve annyit, hogy egy árva 
forintja sincs magyar bankokban. Bizo-
nyára tudja, miért...

Aztán, mint derült égből a villám-
csapás (talán nem véletlenül) jött a Rózsa-
Flores Eduardo ügye. Egy nap leforgása 
alatt a hír befutotta az országot, s szinte 
mindenki erről beszélt: Bolíviában, egy 
szállodában megölték Edut (így ismerték 
Rózsa-Flores Eduardót idehaza) és még 
egy magyart. (l. erről szóló beszámoló a 
pontosított hírekkel és tényállással: Józsa 
nagykövet interjú SP 1.o.-on. Szerk.). A 
Bolíviából érkező hírek szerint a bolíviai 
elnök elleni merényletre készültek. S 
bővültek a hírek: Két magyart elfogtak. 
Kettőt még keresnek... Alig akartunk 
hinni a fülünknek. Edut nem így ismertük. 
Ilyen cselekményeket nem tételezünk fel 
róla. Rózsa-Flores Eduardo Bolíviában 
született s a nyolcvanas években egy 
nagy vargabetűvel került haza. Különféle 
iskolában tanult. A rendszerváltás viha-

is átnézi. Ne legyünk már naivak abban az 
országban, ahol a KGB a bélmozgásokról 
is tudott. Ma ugyanúgy tudnak minden 
használható eseményről. 

De talán evezzünk békésebb vizekre. 
A világválság egyre újabb fordulatokat 
hoz. Az élet egy picit úgy viselkedik, 
mint a kidöntött víz: arra folyik, amerre 
lejt a talaj... A gyenge magyar forint 
miatt Sopronban, Győrben, Kőszegen, 
Zalaegerszegen megjelentek az osztrák 
sógorok és az erős euróval felszerelkezve 
visznek mindent, ami olcsóbb... (kleine 
Fische, gute Fische…) Megindultak a 
szlovákok is. Ők pedig az északi váro-
sainkat látogatják... 

A német új autó vásárlási támogatás-
nak is beindult az üzleti vonala. Miután a 
használt autót ott magas áron beszámítják 
az új autó vásárlásánál, megkezdődött 
a már egyszer Németországban eladott 
s Magyarországra hozott, lefutott autók 
visszavásárlása... Így némely roncs már 
harmadszor teszi meg az utat - ki gondolta 
volna? 

A válság nem kerüli el Romániát sem. 
Románia is és Ukrajna is a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF) segélyért folyamodott. 
Spanyolország az ott dolgozó román 
vendégmunkásokat (köztük sok erdélyi 
magyart) végkielégítésekkel küld haza, 
csak minél előbb menjenek már... Ahogy 
nő a munkanélküliség, úgy szűkülnek a 
lehetőségek. Afrikából pedig egyre-másra 
jönnek a menekültek, akik Olaszországot 
ostromolják, de közülük sokan eljut-
nak a magyar határig is. Itt határőreink 
hőkamerás, éjszaka látó készülékekkel 
pásztázzák a szerb határt, hogy elfogják 
a határsértőket, nehogy azok az Unióba 
kerüljenek... Néhány évtizede itt is for-
dítva működtek a dolgok.

Belpolitikai ügyeinkről röviden: 
Tiszalökön ismét lelőttek egy cigány 
férfi t, aki munkából tért éppen haza. Az 
elkövetés módja szinte megszólalásig 
hasonlatos a korábbi esetekhez. Nem 
kétséges: sorozatgyilkosságról van szó. 
A faluvégi házak, az áldozatok etnikai 
hovatartozása, az elkövetés módja mind 
arról árulkodik, hogy azonos elkövetőről 
van szó. A rendőrség 50 millióra emelte 
a vérdíjat, s az FBI-nyomozók segítségét 
kérték, ami nyilvánvaló beismerése annak, 
hogy nem boldogulnak az üggyel.

Te r m é s z e t e s e n  a  c i g á n y o k a t 
„védelmező” SZDSZ oldalról magyar 

...GYORSPOSTA...

rasszizmusról, szélsőjobboldali elkö-
vetőkről beszélnek. Ami olaj a tűzre. A 
megfélemlített cigány lakosság szép las-
san besétál az SZDSZ ketrecébe... Néhány 
jómadárnak megint lesz négy vastag éve... 
S ilyen körülmények között már nem is 
annyira fontos, hogy megszüntették a 13. 
havi nyugdíjat. S az sem olyan lényeges, 
hogy megszavazták a megemelt forgalmi 
adókulcsok júniustól való alkalmazását.

A vagyonadó bevezetésnek gondolata 
pedig még csak bemelegítés szakaszában 
tart. Ami ezt jelenti: sokkal nagyobb 
összegről szólnak a hírek, mint amit majd 
kivetnek, s akkor még örülni is lehet...

Ámde a pécsi előrehozott polgármes-
ter választás másról árulkodik. Pécsen 
megüresedett a polgármesteri szék s 
előrehozott választást kellett tartani. Ez 
a választás mindkét nagy párt számára 
rendkívüli fontossággal bírt. A szocialis-
ták Szili Katalint, a Parlament elnökasz-
szonyát, mint a legnépszerűbb szocialista 
politikust indították, aki Pécsről indult el 
a ranglétrán felfelé.

A Fidesz Páva Zsoltot indította, aki 
egy ciklusban már vezette a várost. A 
presztízs tehát az egekbe szökött. A szo-
cialisták autóbuszokkal szállították az 
agitátorokat s minden tartalékot bevetet-
tek. S még így is katasztrofális vereséget 
szenvedtek. Páva Zsolt kétszer több sza-
vazatot kapott a szocialisták fellegvárá-
nak számító Pécsen. Hát ez már csakugyan 
jelent valamit... 

S végül egy jó lovas hír: ismét van 
egy csodalovunk! Igaz, nem magyar 
szülőktől származik, de magyar nevelés. 
Overdose (így hívják a paripát) ez idáig 
minden versenyt (több lóhosszal!) meg-
nyert. S olyan ütemben képes futni, hogy 
a levegőben úszva hátsó lábával lerúgja az 
első lábán lévő patkót. S ez bizony komoly 
gondot okoz néha a trénereknek. Ha az 
információk pontosak, 3 milliárd forintot 
is kínáltak már érte. (l. Overdose fotó SP 
1.o.-on. Szerk.)

Mikóczy Zoltán, a ló tulajdonosa 
azonban nem kíván megválni a remek 
paripától. Elmondása szerint szánalom-
ból vette meg a csikót 1500 fontért egy 
angliai árverésen. Aztán Ribánszki Sándor 
idomár nevelgette. S ma már Overdose 
örömkönnyeket csal a lovassport kedve-
lők szemébe. Hát ilyen apró örömök érnek 
bennünket. 

Barkuti Jenő 
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A jókedélyű 
Gorondy-Novákné 
Mária (jobbra) 
hosszan beszélgetett a szerkesztővel                             Fotó Haynal A.

Elöljáróban: Fölhívjuk Olvasóink fi gyelmét a SP 1.o.-on 
közétett témára, amelyet Józsa Mátyás nagykövet úr fej-
teget Rózsa-Flores Eduardóval kapcsolatosan. Alulírottat 
személyes barátság fűzi Eduardo húgához, Szilviához, akitől 
már néhány írást láthattunk az AMH spanyol részének ha-
sábjain. Írtam arról a lelkes kis bolíviai csoportról is, akiket 
tavaly Santa Cruzban megszerethettem (AMH 2008. június „A 
bolíviai csoda”). Eduardót nem ismertem személyesen, csak 
néhány levelet váltottunk, olykor küldött cikket, 2006-ban 
közöltem is tőle egy rövid írást. Eduardo Santa Cruzban 
áprilisban tragikus körülmények közt hagyta életét egy 
rajtaütésszerű kommandótámadásból kifolyólag. A bolíviai 
belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint „Egy 
horvát-magyar-bolíviai hármas állampolgárt, Rózsa-Flores 
Eduardót, egy Budapesten élő román állampolgárt, Magya-
rosi Árpádot és rajtuk kívül még egy ír állampolgárt lőttek 
le a bolíviai hatóságok.” (hírTV, www.bolpress.com)

Örvendetes hír: 
- Honfi  Laci és felesége Meleg Irén Csiki április 25-én 

visszatelepedtek Buenos Airesbe. A buenosi baráti kör nagy 
szeretettel fogadja őket. Isten hozott Benneteket haza! 

- Kérjük olvasóinkat, lapozzanak át a HUFI III. oldalára, 
ahol „kockákból” értesülnek néhány kedves és fontos 
hírről! *****

Elhalálozott: Sokan szerették Makarius Évit, és minden 
szerénysége mellett főleg tisztelték, elismerték tehetségeit. 
Nyugodjék békében!

Lapzárta után tudtuk meg, hogy május 17-én hosszú 
szenvedés után 100. életévében meghalt özv. Vácz Elemér-
né, Hogyan Margit Matyi mama, nagymama, dédmama. 
Méltatására következő számunkban visszatérünk.

Betegeink
- Május 15-én az egyik legfi atalabb ZIK diák és kiscser-

kész, Scaglione Barkáts Istvánka egy hármas orr-fül-gége 
műtéten esett át. Most a javulás alatt sok fagyit ehet! Öröm-
mel készül a következő ZIK- és cserkészórára!
- Dombay Jenci újabb, zavaróan föllépő szívfájdalmak 

után beható kivizsgálásokon esett át. Örömmel láttuk, hogy 
már újból fölvette szokásos tevékenységeit a koloniális 
életünkben!
- Schirl Pali barátunk továbbra is rendszeresen ad hírt Tor-

nyai Lacika hogylétéről. A hidegre való tekintettel az ételt 
a szobájába viszik. Örül a Palitól kapott olvasnivalónak és 
többi látogatóinak is (Keve Miki, Sándor Misi).
- Tasnádyné María Luz október óta komplikált csípő-

törésből igyekszik fölépülni. Már bot nélkül tud rövideket 
sétálni. További javulást kívánunk!
- özv. Sánchez-Zinny-né Kesserű Edith Dici újabb súlyos 

bokaoperáción esett át, mivel az előző operációk sajnos 
sikertelenek voltak. A javulás nagyon nehezen akar beállni. 
Kívánunk türelmet a sok szenvedés elviseléséhez!

„Kiderült” az évforduló!
- A Mindszentynum közgyűlé-

sén derült ki, hogy az Arany 
László és Edith házaspár, kedves 
előfi zetőink 63. házassági évfor-
dulójukat ülik. Ott helyben meg is 
ünnepelték őket! Gratulálunk! 

EZ – AZ
- Meglepetésünkre sokan jönnek Magyarországról Argentí-

nába, letelepedési szándékkal. Jelenleg 3 fi atalember munka 
ellenében lakik a Mindszentynumban. Szakképzésük: 
festő, lakatos-hegesztő, parkettázó. Bármilyen házi és kerti 
munkát vállalnak. Elérhetőségük a Mindszentynumban.
- Kiss Anita ugyan csak pár hónapra jött, hogy megtanul-

jon spanyolul, de annyira megtetszett neki itt, hogy még 
szeretne maradni. Most munkát keres. (l. hirdetését az AMH 
utolsó oldalán)
- USA-ban évente megrendezik az Amerikai Magyar Taná-

rok Egyesülete konferenciáját. Az idén a 34., május 14-16 
között zajlott le a Berkeley Egyetemen “Hungarians in a 
Larger World” témakörben. Az AHEA elnöke Némethy 
Kesserű Judit PhD, aki sikeresen levezette a 14 ülésen 
fölszólaló 54 (zömmel igen jó!) előadónak részvételét. Gra-
tulálunk a szervezőbizottságnak, és a helyi főszervezőnek, 
Vörös Katinak a kiváló munkájukért! 
(részletek http://magyar.org/ahea/)

- Kesserűné Judith Angyalka újabb képkiállítással 
lepett meg. A San Isidro-i patinás Colegio de Abogados 
nagytermében láthattuk legújabb festményeit, privilegizált 
elhelyezésben. A május 4-i vernissage-on a számos baráton 
kívül a nagycsaládból is sokan voltak jelen a gyönyörű, 
koloniális stílusban megmaradt épületben. 
- Megkaptuk elektronikus pdf-kiadásban a Chilei-Magyar 

Értesítő 2009. január-márciusi számát. A Szerkesztőség 
szívesen villámpostán elküldi az érdeklődőknek.
- A ZIK vezetősége Zaháné Alexandra segítségével kiváló 

telefonláncot állított össze, hogy jó együttműködés által 
gyorsan lehessen minden érdekeltet kiértesíteni bármilyen 
fontos közölnivalóról. Gratulálunk!
- Farkas András előadóművész, „egyszemélyes zenekar” 

1953-ban született a székelyföldi Korondon. Április 16-tól 
22-ig ismét pár napot töltött a buenosi magyarok között. 
A reptérről egyenesen a Hungáriába látogatott, és nótázás 
következett a közel 20 személyes Oleander csoporttal. A 

remek alkalmat megragadva 
még „gyorsan” 3 születésnapot 
is megünnepeltek: Demesné 
Szeley Éva, Paál Magdi és 
állandó pincérük Miguel. 
- Másnap du. Papp Jenőéknél 

jött össze a nótás kedvű tár-
saság, és közel éjfélig élvezték 
az együttlétet. 

A buenosi szereplését Chile 
követte. Ottani föllépését Zaho-
rán Ákos szervezte a helybeli 
magyar nagykövetség lelkes 
részvételével, és megtud-
tuk, hogy nagy sikerrel járt. 
A művész összes költségét 
nagylelkűen szponzorálta Ber-
czely Gábor. A díszes vacsorán 
170-en vettek részt. Jelen volt 
Leonardo Farkas, chilei közis-

mert milliomos, aki a Szekszárdi Bikavért fi zette az egész 
társaságnak… A hangulat tetőfokra hágott. Azt hallottuk, 
hogy 50 éve nem volt egy ilyen jó magyar összejövetel 
Chilében! Gratulálunk a művésznek és a szervezőknek!
- Papp Kriszti Titi április 22-én autókarambolt szenvedett, 

miután Farkas Andrást kivitte Ezeizára. Közel otthonához 
belefutott egy autó, és Titi kétszer felfordult. Szerencsére 
be volt kötve, és a jó Isten is vele volt, így őt az ijedtségen 
kívül nagyobb baj nem lelte, de kocsija - kaput…

Utazók
- Már nagyon várjuk a debreceni cserediákokat, akik a 

ZIK-program keretében érkeznek közénk: heten jönnek 
összesen, 5 lány és 2 fi ú, 16-19 évesek, és gyakran fogunk  
velük találkozni a koloniális eseményeken!
- Desbordesné Mária Muku Budapestre utazott, hogy ott 

a szép nyarat és gyógyfürdőket élvezhesse, ami izületeinek 
bizonyosan nagyon jót fog tenni!
- Kesserűné Judith Angyalka Miamiba repült, hogy részt 

vehessen unokája, Remete Márki érettségi ünnepén - va-
gyis a „ballagáson, USA-módra”! 
- Zöldi András esküvőjére külön átjött Németországból 

Zaha Eszti - de nem bánta meg a hosszú utat, mert kitűnően 
szórakozott a többi fi atallal együtt a remek hangulatban 
zajló, nagyszámú és fényes ünnepségen. (további részletek l. 
átellenes oldal)
- A szerkesztő a remek klí-

májú és gyönyörű tájú córdo-
bai Villa General Belgranóba 
utazott, hogy a másfél éve 
oda költözött fiát, Haynal 
Attilát és családját megláto-
gassa. Ugyanakkor benézett 
hűséges előfi zetőinkhöz, az 
elegáns megjelenésű Falcio-
nené Marianne-hoz és Go-
rondy-Novákné Máriához. 
Öröm volt velük társalogni! 
Mária a lelkes pártfogónk, 
Alitisz Constantino-Szilárd nagymamája. Hosszasan 
elbeszélgettek, mert örült magyar szót hallani és kiemelte, 
hogy mennyire várja havonta az újságot. Már 90 felé jár, csak 
a járás maga esik kissé nehezére, egyedül él „Kincs” nevű 
kutyájával, van 8 gyermeke, 22 unokája és 25 dédunokája… 

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

Németh Margit
és

Dr. Németh Márta
Budapesten, március 16-án ill. március 19-én 

az örök hazába költözött.
Hálával emlékezünk vissza arra a szeretetre, 
barátságra, őszinte segítségre és lelki támaszra, 
amelyben részesítettetek bennünket, valamint a 
felbecsülhetetlen szolgálatra, amelyet a budavári 
evangélikus egyháznak nyújtottatok.

Isten adjon Nektek örök nyugodalmat.
Hefty család

Boy Katalin és Ricardo

Hol volt, hol nem volt a világon egyszer...

ÉVI  MAKARIUS  REINER 
(Budapest 1923.VI.16 - Buenos Aires 2009.IV.27)

anya-nagymama-élettárs-rokon-jóbarát 
elköltözött az örökkévalóságba, a nyugalomba. 

Az örök Világosság fényeskedjék neki!

Gyászolják: 
Férje Makarius Sameer 

Gyermekei Leila és Karim
Veje Greiner Gerhard 

Unokái Marion, Miki, Nicole és Ian
Unokatestvérei Marion, Lilla, Robi, Ági, Zsuzsi 

 Unokaöccsei Reiner Lucio, Emilio, Horacio, 
Marco Antonio és családjaik

és több más szerető és szeretett rokona és barátja.
Le az égről hull a csillag;
Szemeimből könnyek hullnak.
(…)
Csak hull, csak hull könny és csillag;
Egyre hullnak, mégsem fogynak.

(Petőfi  Sándor)

Csoportos fogadás Ezeizán: a visszatért házaspár ragyogott a 
boldogságtól!                                                                    Fotó Trixi

Az Arany-házaspár rögtönzött 
ünneplése a Mindszentynumban 

Fotó Fóthy

b.-j.: Oberritterné Judith, Némethné Lenke, a körülrajongott 
művésznő, Fóthy István és Judith, Honfi né Kati, Roószné Gabi, 
Lindqvistné Andrea Hapci, Lomniczyné Letti; ülve: Honfi  Jancsi. A 
háttérben Angyalka néhány legújabb festménye    Fotó Kesserű Gábor 

Papp Jenőek vendégszerető 
ot thonában a sokoldalú 
művész maga is élvezte a jó 
hangulatot, kellemes baráti 
körben                        Fotó Trixi

Falcione-né Marianne régi 
emlékeket idézett föl a buenosi 
időkből                           Fotó Haynal A. 

Életével elé-
g e d e t t ,  c s a k 
sajnálja, hogy 
unokái (Szilárd 
kivételével) már 
nem tudnak ma-
gyarul. 

- A Van Hyfte család tavaly novemberre tervezte hozzánk 
útját, de ez a családfő munkája miatt most májusra halasz-
tódott. Van Hyfte Janné, Csereklye Zsóka Katát ismerik 
az Olvasók a Sri Lankáról és az ottani szörnyű cunámiról 
írt cikkén keresztül (AMH 2007. jan.-februári szám). Most a 
kis Rozival május 8-án meglátogatta a Hungáriát: följöttek 
a könyvtárba és alulírottakkal találkoztak. Előzőleg pedig 
már sikerült nekik Jan holland munkatársaival egy 30-sze-
mélyes hangulatos ebédet összehozni a klubunkban, ahol 
mindenki igen jól érezte magát, és sokan ígérték, hogy 
visszajönnek. 
- Lányiné Dóra fi ával, Mátyással Ausztráliába utazott. 

Jegyét ajándékba kapta fi aitól, hogy meglátogathassa ott élő 
István fi át. Visszaérkezése után csak 3 napot tartózkodott 
Buenos Airesben, hogy újabb kofferral elinduljon Magyar-
országra. 
- Kerekes Ági, Vass Gyöngyi és Botka Bözsi május 

közepén szintén elindultak Magyarországra. Bözsi először 
látogat szülei hazájába. A Csíksomlyói búcsún ott lesznek, 
és kicsit bejárják Erdélyt is.
- Marcelo Aguirre, Buenos Airesben élő, magyar szárma-

zású előfi zetőnk Budapestről üzente, hogy amint vissza-
érkezik útjáról rendezi az előfi zetését. Reméljük, beszámol 
nekünk magyarországi tapasztalatairól!
- A július 5-26 között a KMCSSZ által szervezett őrsveze-

tői körúton Argentínából Zaha Paula és Zombory Michu 
vesznek részt.
- Vendégségben Budapesten: a Regösök június 30-án 15 

táncossal indulnak Magyarországra, ahol még két ösztön-
díjas diákunk is csatlakozik hozzájuk. Az ifjúsági találkozó 
hivatalos programja július 5-től 15-e reggelig tart. Az első 
4 szabad napot kirándulásokkal, táncházak látogatásával 
fogják tölteni. Utána néhányan folytatják útjukat Erdély 
felé. Július 25-én búcsúznak el Budapesttől. Az AMH már 
előző számokban részletesen hírt adott erről a nagyszerű 
meghívásról, amihez a magyar állam hathatósan hozzáse-
gített. Brazíliából, a Pántlika Együttesből 11 táncos és Uru-
guayból, a Tündérkertből 13 táncos vesz részt a találkozón, 
kísérőikkel együtt. Sok sikert és jó tanulást kívánunk nekik!

 (BGT és HKZS)
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Annál nagyobb lendülettel és optimizmussal kezdte el 
kolóniánk a szép koraőszi napokat! Hála a „Zrínyi Ifjúsági 
Kör” fehérkockás naptárának, szépen sorban beszámolok 
néhány kimagasló eseményről.
- Április 15-én Zaha Sándor látta vendégül öreg ba-

rátnőit, akik semmiképpen nem akartak lemondani Sanyi 
tradicionális fi nom születésnapi asadójáról. A születésnap 
ui. március 5-én volt, de akkor csak fi ai lepték meg egy 
csodálatos új autóval. Nem győztünk lelkendezni és gra-
tulálni bátor barátunknak. Bátor, mert kibír ennyi csacska 
hölgyet, és bátor, mert 87 éves korában egy új, 0 km kocsit 
vidáman vezet. 

- Április 16-ra Kolb Lászlóné, Berkes Éva hetekkel ez-
előtt meghívott. Szerencsésen eljutottam Martínezbe, a le-
zárt utcák ellenére. Nagy meglepetéssel vettem észre, hogy 
egy rendkívüli ünnepélyre érkeztem. Kis virágcsokorral 
fogadott egy Pierrot és bevezetett a szalonokba, ahol három 
szép porcelánnal, virággal terített asztal körül 30 elegáns 
hölgy teázott. Éva 60 éves születésnapját ünnepeltük, amit 
nekünk nem árult el előre. Egyik meglepetés a másikat 
követte; a hölgyek egyfolytában falatoztak és társalogtak, 
amíg a kitűnő zenei program elkezdődött. Két tehetséges 
operaénekes művész a legkedvesebb, ismert áriákkal és 
a végén a születésnapi Traviata Bebiam’ pezsgő-dalával 
ünnepelték Évát és a vendégeket. A szerencsés véletlen-
nek köszönhetem, hogy megismerkedhettem a mellettem 

ülő magyar 
hölggyel, aki 
kitűnő ma-
gyarságga l 
szólított meg. 
Bará tságos 
érdeklődés-
sel néztünk 
e g y m á s r a . 
E g y i k ő n k 
sem hallott 
soha a má-
sikról. Bíró 
N o é m i r ő l , 
a világhírű 
szobrászmű-
vésznő, filo-
zófus, egye-
temi tanárnő-
ről,  Noemí 
Del Vecchio-
ról van szó! 
Ki tünte te t t 
b iza lmával 
és elmondta, 
hogy ő már 
Argentínában 
született (ná-
lam 1 évvel 

fi atalabb), Édesapja az I. Világháború utáni években Ar-
gentína első repülőgépeit tervezte és építette. Következő 
számunkban bővebben szeretném Olvasóimmal megis-
mertetni ezt a bámulatra méltó hölgyet. 
Aznap este frissen, fi atalosan átvágtattam Fóthy Istvá-

nékhoz egy szűkkörű, nagyon kellemes, fi nom magyaros 
vacsorára. Jó volt közös érdeklődésünk komoly témáiról 
vidáman elbeszélgetni. Köztünk volt egy rég nem látott 
barát, Dávidházy János és új barátaink, a Francisco-
Balthazár házaspár. 
- Április 17: Kihasználva az idei ősz utolsó szép napjait, 

Orbán László hívott meg bennünket ebédre, a Del Viso 

Country Clubba, ahol évek óta van nyaralója. Ebben az 
erdőszerű régi parkban valóban csodálatosak az ősz ra-
gyogó színei. A szíves vendéglátást és egy új barátságot 
köszönhetünk Lászlónak. Megismerkedtünk nála egy 
rendkívül szimpatikus házaspárral, Mészáros Robertóval 
és feleségével, Silvia Gesellel. Roberto eddig nem sokat 
járt magyar társaságba. Az ő szülei a 20-as években ván-
doroltak ki Magyarországról. Róbert még ért, de keveset 
beszél magyarul. Foglalkozása és társadalmi élete inkább 
a németek közé sodorta. Felesége Silvia a Villa Gesell 
alapítójának unokahúga és a híres Casa Gesell gyermek-
áruház tulajdonosának leánya. Remélem ez az értékes 
kapcsolat nem fog megszakadni közöttünk. 
- Április 18-át vastag betűvel írtam be a kolónia esemény-

naptárába. A Hungária elnökének, Zöldi Mártonnak 
és felesége, Patuel Cristinának fi a, Zöldi András, a 
magyar ifjúság kedvence lépett az oltár elé, hogy elvegye 
menyasszonyát, a bájos Verena Lueg-et. San Isidro fé-
nyesen kivilágított és ízlésesen feldíszített katedrálisa este 
8 órára színültig 
megtelt az ifjú pár 
és szüleik család-
jával és barátaival. 
Ritka, megható 
látvány volt az 
a sereg elegáns, 
sötét öltönybe, es-
télyi ruhába öltö-
zött ifjúság. Nem 
csoda! András és 
Verena,  mint  a 
mesékbe illő ifjú 
pár, boldogságtól 
sugárzó arccal vo-
nult el szemünk 
előtt, mögöttük az 
angyali csöppsé-
gekkel, testvéreik 
kicsi gyermekei-
vel. Mindannyian, 
akik részt vettünk, 
szívből kértük rá-
juk a jó Isten ál-
dását.
- Április 24-én 

este a „Horizons Modern-Classic Style” ragyogóan 
felújított üzletében először állították ki festőművészek 
a Gallery Nights keretén belül különböző stílusokban 
alkotott műveiket. Lomniczy József és fi a Mátyás vették 
át az üzlet teljes vezetését. Ez a vernissage tulajdonkép-
pen egyben az üzlet új arculatának bemutatkozása is 
volt. Gratulálunk a tervezőknek, kivitelezőknek és főleg 

Lomniczy Józsefnek, aki 
ebben a szakmában 60 éve 
munkálkodik. A Gallery 
Nights az idén ezen a napon 
tartotta kiállítási estélyét, 
amikor a Recoleta negyed-
ben 60 művészi galéria és 
lakberendező üzlet több 
mint ezer művészi alkotást 
mutat be. (A Horizonsban 
az 5 kiállító egyike Mit-
chell Carolina). A Hori-
zons új arculatáról látható, 
hogy az üzlet ezentúl a 
modernet és a klasszikust 
házasítja össze.

- Április 28-án Bán Sándor kerek születésnapja alkal-
mából Mahr 
L í v i a  e g y 
ragyogó sur-
prise party-t 
rendezett ba-
rátja tisztele-
tére. A fi nom 
vacsora után 
a legnagyobb 
meglepetés a 
sajátkezűleg 
sütött, gyer-
t y a e r d ő v e l 
borított do-
bostorta volt, 
amit Sanyi meghatottan fújt el. 
- Május 1-jén a Hungária Egyesület megrendezte hagyo-

mányos asadóját. Most is minden kitűnő volt, azonban 
az idén sajnos sem a lelkesedés, sem a vendégek száma 
nem volt olyan nagy, mint tavaly, de a hangulat igen jó 
volt. Kivételesen új magyar barátokkal rendeztem asztalt 
8 személyre. Láthatták, hogy az Egyesület elnöke, Zöldi 
Márton maga vezette a hússütés művészetét. A saláták 
viszont ez alkalommal nem a hölgyek, hanem Omar műve 
volt. A süteményeket, mint mindig, nagymamája Bakos 
Baba receptje szerint Simone Pali kitűnően készítette. 
Új barátainkat, a Mészáros házaspárt és fi ukat, Viktort, 
Eduardo Franciscót feleségével, Balthazár Márthával 
és Orbán Lászlót magam köré kértem, hogy ne érezzék 
magukat elszigetelve. Mészárosék most ismerték meg a 
Hungáriát. Reméljük máskor is visszatérnek. 
- Május 10: Az elmúlt hetek legfontosabb eseménye a 

Segélyegylet közgyűlése és az utána következő ebéd 
volt. Örömmel jelentem, hogy a tagok szép számban, az 
Igazgatóság pedig teljes számban jelent meg. Két hites 
könyvelő, titkár, 2 ügyvédnő vetített vászonra, értel-
mesen és röviden felraj-
zolva az elmúlt, 2008-as 
év számadását. Pirossal 
körvonalazva láttuk, hogy 
nem hiába biztattuk pár-
tolóinkat. Az eredmény, 
hála nekik, végre pozitív 
volt.  Köszönjük Molnár 
László elnök, Eva Re-
becchi igazgatónő, Béres 
György, Dr. Bassó Zsu-
zsa állandó hűséges mun-
káját. A gyűlés után dí-
szesen terített asztaloknál 
kitűnő ebédet kaptunk.
Az asadót Marcelo Morán nagy szakértelemmel sütötte, 
a salátákat 2 asztalon Némethné Lenke művésziesen és 

rendkívül fi noman alakította. 
Az almás rétest Pali szállí-
totta. Ilyen finom, szépen 
rendezett ebéd talán még soha 
sem volt. Az idő is kedvezett. 
Az ebédlőben és a kertben is 
lehetett teríteni. Idős testvé-
reink kiöltöztek, jókedvűek és 
boldogok voltak. Ők élvezték 
a legjobban. Ragyogó arcuk, 
gondozott külsejük volt a leg-
nagyobb elismerés irántunk. 
Mindegyiknek eljött a gye-

reke, vagy rokona. Örömük és a személyzet igyekezete, 
lelkes kiszolgálása volt számunkra a legnagyobb elégtétel.

Gratulálunk a vezetőségnek és a szervezőknek!

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

  E S E M É N Y E K  

Április közepe óta egészen napjainkig, május közepéig, a 
közhangulatot úgy Argentínában, mint Magyarországon a 

bizonytalanság jellemezte. Nálunk Argentínában októberről előrehozták az új 
képviselőválasztást június 28-ra. Amennyiben az ellenzéki pártok összeállnának, 
megbukna a népszerűtlen Kirchner házaspár kormánya. Ez még nem elegendő 
a bizakodásra, mert a pénztár kulcsa bizony náluk van. 

Magyarországon hasonló a helyzet, de mégis más. A szintén népszerűtlen 
Gyurcsány kormány ügyesen egy átmeneti helyzetet talált ki, hogy időt nyer-

jen. Az ifjú Bajnai Gordont állította az élre, aki az új adórendszert igyekszik 
mérsékelt hangon bejelenteni. Ha ezek után túl hangos a felháborodás, akkor 
mérsékelt hangon elnézést kér - és gondolkodik. A közhangulat tehát a teljes 
közöny, a bizalmatlanság vagy gyűlölködés között ingadozik, mind Magyar-
országon, mind nálunk.

Az egyetlen megnyugtató hír, hogy a gazdasági krízis mélypontján túl va-
gyunk. (?? Szerk.) Most már csak a sertés-infl uenza, jövendő képviselőink és a 
felduzzasztott számlák nyugtalanítanak bennünket.

b.-j.: Kemenes Edith, az ünnepelt id. Zaha Sándor, Kovács-Baráth 
Gizella Babszi, Czanyó Kata; állva: Hann-né Hédy, Monostoryné 
Ildikó, Hann Gerda, Móriczné Marika (a szerző éppen fényképezett...) 

b.-j.: Bíró Noémi és a ragyogó ünnepelt

A díszbeöltözött operaénekesek gratulálnak 
a hat évtizedes ünnepeltnek 

A Del Viso-i paradicsomban b.-j.: Dőryné Ilcsi, 
Eduardo Francisco Pancho és felesége Balthazár Mártha, 

a kedves és fi gyelmes háziasszony Elena, a háziúr Orbán László, 
Mészáros Roberto és felesége, Silvia Gesell 

Az újdonsült házasok: 
Verena Lueg és Zöldi András 

Mitchell Carolina is kiállított 

b.-j.: Bingert Iván, Mahr Lívia, az ünnepelt 
Bán Sándor, Bobrik György, Sebestyén Márta

Molnár László, a Segélyegylet 
elnöke beszámol 

Az idős bennlakókat a látogató rokonaik szeretete is körülveszi. 
Képünkön jobbra: özv. Simon Lászlóné Lívia és lánya, Lívia: a régi 
Délamerikai Magyarság szerkesztőjének, Simon Lászlónak családja

Király Zsolt magyar konzul 
és szerző
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EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
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Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
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Az AMH és az egész magyar közösség nevében hálásan 
köszönjük adományukat, támogatásukat, fölülfizetésüket!

2009:  Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Kalpakian Ervin -
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Orbán László - Dr. Némethy 
Kesserű Judit (USA) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry Ilcsi - 
Gorondi István és Edith - Móricz Istvánné - Álvarezné Zöldi Viktória - 
Mészáros Lászlóné, Angéla - Jakab János (USA) - "Instituto Interna-
cional de Artes Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

A. Brown 3185 piso 2 Of. 4 
Mar del Plata

Tel.: 0223-494-0339 
susanadancs@sinectis.com.ar

Kedves Olvasónk!      Megkapta már a nyugtáját?
A címkén látható az előfi zetésének lejárata. Két hónappal 

utána be kell szüntessük a lap küldését. 
Előfi zetése megújításának esetében kérjük közölje velünk 

annak módját és dátumát (4711-1242), hogy kiállíthassuk a 
megfelelő nyugtát. Köszönjük!                                      AMH

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő 
véleményét, 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. 

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-től 2008-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(4x) Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán 
László - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
(3x) Dr. Alitisz Constantino - Erdődy József - Móricz Istvánné - Pejacsevich Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes 
Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - N.N. 
(1x) B.Á.(Kanada) - Dr. Besenyi Károly - Gorondi István és Edith - 
Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - K.I.- N.N.- Zombory István

Lakás kiadó BUDAPEST
Gellért szálló közelében, Budafoki 
út és Bertalan L. sarok, 2-3 sze-
mélyre. Világos, felújított, teljesen 
felszerelt (tel.-TV-mikrohullám, 
stb.) összkomfortos lakás kiadó. 
Minimum 1 hétre, napi US$ 50.- 
Fényképek megtekinthetők. 

Érdeklődés:  Mahr Lívia 
4703-0364, mobil 15-4030-8941

 livia.mahr@gmail.com

Január óta Buenos Airesben élő 
budapesti lány munkalehetőséget 
keres magyar családoknál:
- gyermekfelügyelet, bébiszitter
- idősebbeknek bevásárlás, főzés,
  takarítás, felolvasás, társalgás 
  magyar nyelven
- házhozjáró magyartanítás 

Kiss Anita 15-3044-1876
email.: kissanit@gmail.com

Cimbalom-klarinét-cselló 
koncert a Hungáriában 

Péntek, június 5-én, 20.30-kor 
Belépőjegy: $20 (Hung. tagok $15) 
Szervezi a ZIK Ösztöndíjbizottság 

Közelebbi információ kapható 
Szilvássy Erzsinél: 4762-1662
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

„Mi ,  e lőadók , 
nem agitálunk, nem 
politizálunk, nem 
beszélünk rá senkit 
semmire: tükröt 
tartunk .  Abban 
hiszünk, hogy nem 
a világegyetem por-
szemei vagyunk, 
hanem az Eget a 
Földdel összekötő 
teremtő lények. Ab-
ban hiszünk, amiben 
őseink, hogy a világ 
közepe ott van, ahol 
a botunkat leszúr-
juk! Mi itt szúrtuk 
le botjainkat…”

Melkuhn Robi 
(Erdély)

Olvasunk… és gondolkozunk:
... mert három a magyar Haza...

Havi „HUFImondat”: 
„… hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy 
semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis 
a gőg és a gyűlölség…” (idézet Szent Istvánnak fiához intézett Intelmeiből)

Létezik-e még béketudat a földön? A 
globalizáció ellenére van-e remény arra, 
hogy megmentsük egyetlen kincsünket, a 
magyar identitást?

Konkréten: miben válik hasznunkra 
a magyar nyelv ápolása? A nagy szét-
szórtságban akad-e lehetőség a magya-
rok összetartására? Mennyi magyarban 
él még, és pontosan hol, az egyszerű 
„hazaszeretet”? Milyen aktivitások fog-
lalkoznak a világon a magyarságtudat 
szószerinti megmentésével? És milyen 
eszközökkel? 

Kérdés-kérdés hátán, és a gondolatok 
vándorlása alatt egymás mellé kerülnek a 
lelkiismeretes szavak, a józan tettek - de 
az üres, tárgytalan ugatások is. A válaszok 
késnek, az eredmények váratnak magukra 
nyugodtan. És ezalatt mégis történnek 
csodák… Mert meglepő csodának számít 
minden darab levél, a kimondott szó, és 
az együttérzés még nem felmért ereje.

Talán fogalmakat kéne ösztönözni? 
Nincs mindnyájunk tudatalatti világába 
begyökerezve a letagadhatatlan ige:
„Élni fog a nemzet, amely összetart”, 
„Összetartásban az erő”, „Egy venyigéből 
bizony nem, de sokból óriási tüzet le-
het fellobbantatni...” Hadd kerekítsem 
ki elmefuttatásomat: „Lobban, mint a 
szalma, ha meggyújtják, de igen hamar 
ki is alszik...” Nehogy ez utolsót gyako-
roljuk! Mit ér egy impozáns, megható és 
büszkeségre méltó, haza iránti szeretetet 
kimutató tiszteletadás, ha utána nem tör-
ténik semmi? Minden nap, minden nap, 
mindig egy hajszálnyit - de toljuk előre 
a szekeret! Azonban ha azt várjuk, hogy 
a gyógyulás azonnali legyen, ha nem 
vagyunk képesek legalább egy valakiben 
felébreszteni a tudatot és az érzést, ha nem 
tartunk ki még akkor is, ha úgy tűnik „nem 
lehet”, s ha nem veszünk kellő tudomást 
arról, hogy nem vagyunk egyedül - akkor 
tényleg nem őrizzük meg magyarságunkat 
az eljövendő nemzedékeknek! 

Nincs olyan harc, amely elfér a kénye-
lem mellett. Nincs célkitűzés, amelyért 
nem kéne keményen megdolgozni. Nincs 
az az öröm, amelyet ne öntözne könny. 
Nincs meggyőződés, amelyet nem csábít 
a közöny. És 2009 olyan év a magyarság-
nak, mint már régen nem volt. 

Angyalok és ördögök földjén írja 
könyvét a legújabb történelem. Sápadt 
s gyanús arcok néznek felénk. A kihívás 
mennyei kockáztatással jelentkezik.

A szétszórtságban egyre több a jel. 
Egyre hangosabb minden hang, és az 
összes tünet arra mutat, amit egy ideje 
hangoztatunk izgulva: ha valaha, most 
vigyázzunk a „kincstár” összes kapu-
jára, mert csakis belőlünk meríthet 
majd az elszánt Óhaza!

És akkor a Jóisten felénk tárja kezeit, s 
ömlik belőlük a világosság, a lehetőség, 
a kapcsolatképesség, s nagyra nyitott 
szemeink észreveszik azt, amit eddig talán 
sietségünkben nem vettünk figyelembe: 
NEM VAGYUNK EGYEDÜL! A sok 
apró magyar sziget dolgozik, gyakorol, 
gyűjt és ünnepel. Megünnepeljük egymás 
energiáját, kitartásunkat is, amelynek 
oltári fontossága bizonyára az, hogy már 
nem emlékekre építünk, nem honvágyra, 
hanem arra az öntudatra, amelyet úgy 
örököltünk elődeinktől, hogy már nem 
lehet kiműteni lényünkből. Kulcsokat 
hagytak a kezünkben, és az ajtókat most 
kell elkezdeni kinyitni, egyiket a másik 
után. Egyes zárak igen rozsdásak, egyes 
ajtók nyikorognak s akadoznak, egye-
sekhez még nincs meg a kulcs, de jönnek 
utánunk a friss kicsi magyar kezek is és 
recsegtetik tovább a zárakat. Mert „nem a 
harmadik erő”, hanem az egyetlen, a tiszta, 
a szent lelkület kell megmaradjon s visz-
szatérjen oda, ahol már teljesen elveszett. 
Hiszen nem egy hazát kell megmenteni, 
hanem hármat: a megcsonkítottat, a 
letépettet és a száműzöttet. Így vagyunk 
mi, magyarok. 

Közben érzem és amott látom - még 
az árnyékok világában - a felhők mögött 
a kezdő-pirosra ecsetelt alvó ég alját. És 
tudom, hogy a hajnal bekövetkezik, de azt 
is, hogy minden lépés csak egy lehelet.

*
Júniusi kulcs: Lassan besötétedett s a 

muzsikaszó is kifogyott a hegedűből. Az 
öreg fenyő is álomra eresztette lombjait, 
elcsendesült az egész völgy. Péter bácsi 
elégedetten hajtotta nyugovóra ősz fejét. 
Érezte, ma megint sikerült valamit átmenteni 
néhány fiatal szívébe abból a kincsből, amit 
úgy hívnak „magyar népzene”.

Zólyomi Kati

A tervbe vett 2009. október 23-i 
fáklyásmenet élén a felvonulók felett 
a híres Csíksomlyói Szűzanya szobrán 
inspirált, fából faragott gyönyörű Mária-
szobor fog őrködni. 

A tiszteletadó menet alatt az összes 
Argentínában működő magyar intéz-
mény képviselői egy-egyetlen imában, 
egy-egyetlen kérésben, egy páratlan ta-
núságtételben összeforrva fogják lejárni 
az utcákat, hogy a világ szemei előtt 
mondhassák ki szándékukat. 

Csíksomlyóról is azt mondják, hogy 
ott, azon a hegyen, ott van az a hely, 
amely összeforrasztja a magyarságot. A 
magyarlakta területek leghíresebb búcsú-
járó helye, s Erdélyben már a magyar nép 
összetartozásának és megmaradásának 
szimbóluma.

Hát minekünk ez épp elég jelkép, s az, 
hogy itt, Buenos Airesben „saját” Csík-
somlyói Szűzmária szobrunk is van! Mi 
is az összetartozásért és a megmaradásért 
fohászkodunk. A fáklyák lángjai a tűz 
tisztító erejét jelképezik. Az összetartozás 
után vágyódók melegét. A mi kegyhelyünk 
a saját szívünk. A csoportos gyaloglás 
pedig zarándokutunk a fővárosi Katedrális 
felé, a magyar misénkre. Mi nem zsenge 
későtavaszi pázsiton, hanem a városunk 
utcáin fogunk haladni - Isten felé.

Történelmünk vissza-visszatérő tragé-
diái jelképe viszont a legtisztább Forra-
dalom s Szabadságharc. Az idén 56-ra 
emlékezve szeretnénk kimondani leg-
mélyebb óhajunkat mint fajta, mint drága 
hazánkat s népünket szerető magyarok:

Az égő fáklyák fénye alatt, szorosan 
egymás kezünket fogva, felvonulunk a 
szabadságunkért harcoló hőseinkért, 
a magyarországi békéért, de a világ-
békéért is, a kiengesztelődésért, a 
szétszórt magyar közösségek összetar-
tozásáért és a világon szétszórva élő és 
dolgozó magyar származású, öntudatos 
fiatalságért!

*
Csíkszereda mellett, Hargita megyében, 

a gyönyörű Erdélyben több százezren 
gyalogolnak Máriájuk felé; székelyek, 
csángók tündöklő viseletükben kísérik az 
ezrek lépteit, a már több száz éves szokás 
nyomán. 

Csíksomlyó, a Somlyó patak völgyé-

ben a XIV. század-
ban lett kegyhely, 
amikor a székely és 
csángó nép nem volt 
hajlandó felvenni a 
János Zsigmond ál-
tal rájuk parancsolt 
református vallást. 

Harcra váltott a kérdés. Közben az asz-
szonyok a templomban maradva imád-
koztak Máriához, hogy kisegítse őket a 
kudarcból. Azóta a győzelem emlékére 
elkezdődött a mindenévi Pünkösdi erdé-
lyi magyarok találkozója.  -  Ebből lett  
a katolikus székelyek búcsújáróhelye és 
évszázadok óta szellemi életük központja. 
Minden pünkösdkor itt kap helyet a csík-
somlyói búcsú. Ma már tömegeket vonz a 
Somlyóhegyre már nemcsak vallásosság, 
felekezeti kérdés, hanem a magyar sors, 
a magyar tudat csodáit jelképező zarán-
dokhelye. 

A székelyek sokat szenvedtek a történe-
lem során; Somlyóhegyén találtak vigaszt. 

Csíksomlyó pedig ötszáz éve művelődési 
és kulturális központ is. A huszadik század 
közepétől Csíkszereda mellékvárosa. 

 A barokk stílusú kegytemplomot a ti-
zenkilencedik század elején építették.  

Jelképek és tanúságtételek!
Összefüggő történetek - 

összekötő jelek… 
Ez a kiindulópontja minden 

elképzelésnek

Folyt. a II. oldalon
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A Madonna szobra viszont a XVI. 
század remekműve, s 2 méter 25 centis 
magasságával a kor Szűzmária szobrai 
között a legnagyobb. Nem ismerjük 
alkotóját, de számos csoda fűződik 
történetéhez. A néphagyomány szerint 
egy lány ásta ki véletlenül a koporsót, 
amelyben a szobor volt elhelyezve. 
Nem sikerült sohasem elvinni a szobrot 
a legközelebbik templomba sem. Azért 
épült számára ott helyben az új templom. 
Később ezt írták róla:

„A kegyszobor többször is akkora 
fényben ragyogott fel, hogy világosság 
töltötte be a templomot, a nagy katasz-
trófák előtt pedig arca szomorúvá vált. 
Az egyik török-tatár dúlás alkalmával 
egy vezér el akarta szállítani, de az ismét 
olyan súlyossá vált, hogy hat ökörrel 
sem tudták megmozdítani. Haragjában a 
vezér kardjával odacsapott, megsebezve a 
kegyszobor arcát és nyakát, s a karja azon 
nyomban bénán hanyatlott alá. A vágás 
nyoma ma is látható rajta”.

Itt Argentínában is megíródott az ötve-
nes években egy „csíksomlyói” történet… 
az akkori tanúk szerint: 

„Nagy felhajtás keletkezett. Megékezett 
Simon László Erdélyből… Fia, Péter, 
faragóművész volt; elkészített egy kis 

faragott Madonnát. Később Dr. Theész 
János megrendelésére ismét faragta, im-
már a Csíksomlyói Madonna példájára 
s annak méretében. Igen szívhezszóló 
ünnepsorozat következett: a Szűzanya 
végiglátogatta az akkor még számos ma-
gyar intézményt egész addig, míg végül 
ünnepélyes kereteken belül a Plátanosi 
kápolnában intronizálták, hogy minden 
magyar ott tisztelhesse.

Elteltek az évek, már Plátanos kertjei-
ben nem sétálnak a magyar matereink, 
nem rendeződnek cserkész-vezetőképző 
táborok, sem kirándulások, sem Zrínyi 
Kör karácsonyok... Évtizedek után sikerült 
megértetni a mostani főnök-asszonyokkal, 
hogy nekünk a Madonnánk épp oly fontos, 
mint nekik a Lujáni Szűz... Egyiket sem 
tudták még ökrök erejével sem elmozdíta-
ni a helyükről! (Fóthyné Balogh-Kovács 
Judith).

*
Madonnánk „hazajön”. Velünk együtt 

emeli fel karjait az Úrhoz, s velünk együtt 
könnyezhetnek majd szemei, amikor 
imádkozva, énekelve vonulunk fel a ma-
gyarságért, s azért a szent békéért, amely 
nélkül nem józan a gondolkodás és nem 
tisztességes a magyar élet sem.

Zólyomi Kati

► Vidám „BOLDOG”  h í r ek !  A 
cserkészvezetők rockegyüttese megál-
lás nélkül fejlődik, fellép, komponál, és 
főszereplője a Buenos Airesben újonnan 
készült cserkésztoborzó filmnek is. Ez a 
film azzal a szándékkal állítódott össze, hogy 
a cserkészeknek és esetleges cserkészcsa-
ládoknak szétosszuk. Jópofa, változatos 
filmanyag, olyan felvételeket mutat be, ame-
lyek az argentin körzet cserkész-mindennap-
jait, de kimagasló eseményeit is szem elé 
tárja. Rövid produkció, amelynek az aláfestő 
zenéje majdnem egészében a BOLDOG első 
cd-jét mutatja be a nyilvánosságnak. A sok 
önfeledtség és fiatalos hangulat mellett mély 
szövegeket is olvashat a néző a feliratokon, 
magyarul és spanyolul. Ha minden az szá-
mítások szerint gördül, még az idén szétosz-
tásra és eladásra is kerül az eredeti kreáció. 
Azt is reméljük, hogy sikerül szétküldeni a 
KMCSSZ összes csapatainak is!

► Úgyszintén a másik mély gyökerű 
intézményünk, a Zrínyi Kör sem adja fel 
a harcot. Az idén december elején utazik 
át a három hónapos iskolacsere akcióval a 
Gesztenye csoport fiútagozata. Ha semmi 
sem változik, hat 14-15 éves srácocska re-
pül át az Ókontinensre, Magyarországra. 
Debrecenben fognak lakni, iskolába járni, 
ismerkedni és - ami a legfontosabb célja az 

útnak - a magyar nyelvet jobban elsajátítani. 
Négyen belőlük még csak „gagyogják” a 
magyart, de érteni remekül értik. A 90 nap 
épphogy elég lesz ahhoz, hogy egy óriási 
lépcsőfokkal feljebb kerüljenek. Ez már 
bebizonyosodott az előző (2006) csoport 
esetében is. A másik kettő a nyelvvel még 
teljesen újonc szinten mozog, de már néhány 
éve ZIK-diák. Nekik pedig a „gagyogó” 
szint elérését jelenti az út sikere. Ahonnan 
nézzük pozitív, gyakorlatilag perfekt. A há-
rom hónapos odaáti tartózkodás (amíg még 
nem késő) a legbiztosabb befektetés! Nem 
kevésbé fontos az a tény, hogy család- és 
barátlátogatás is megtörténik ez idő alatt, 
sőt Erdély megismerése!
► Furulyázik a ZIK: Ahogy sok-sok évig 

hagyomány volt, egyszer csak megszűnt az 
iskolának e szép szokása. Az idén ismét 
furulya órája van a tizenhárom éven felüliek-
nek. Íjjasné Pia és Lajtaváryné Zsuzsi az 

oktatók, és bízunk abban, hogy úgy, mint 
annak idején, egy-két év múlva a büszke 
szülők megint élvezhetik a szép ZIK-furulya 
hangversenyeket!
► A Magyarok Nagyasszonya lcscs. Bo-

gáncs őrse már másodszor vett részt a Vörös-
kereszt elsősegély kurzusán. Ez alkalommal 
egy lényegesen hosszabb és komolyabb 
tartalmú edzésre tettek szert a lelkes nagylá-

nyok. Május 
23-án vizsgá-
val érvényesí-
tették minden 
szombat délu-
táni erőfeszíté-
süket, ami által 
„diplomázott” 
életmentő lett 
mindegyikük-
ből. 

Gratulál 
a 

HUFI!
               (ZK)

...JELKÉPEK...           ...folyt. az I. oldalról M I N I H U F I                                              

Méltó emlék
Azt kérte az osztálytól a tanárnő, hogy 

minden osztálytársuk nevét írják föl egy 
lapra úgy, hogy a nevek mellett maradjon 
egy kis üres hely: „Gondolják meg, mi a 
legjobb, amit mondani tudnak a társaikról, 
és azt írják a nevek mellé.” - Egy teljes órá-
ba telt, mire mindenki elkészült, és mielőtt 
elhagyták az osztálytermet, a lapot átadták 
a tanárnőnek.

Hétvégén a tanárnő minden diák nevét 
fölírta egy papírlapra és mellé a kedves 
megjegyzéseket, amelyeket a tanulótársak 
írtak róla.

Hétfőn minden tanuló megkapta a listáját. 
Már kis idő múlva mindegyik nevetett. 
’Tényleg?’ - hallatszott a suttogás... ’Nem is 
tudtam, hogy én valakinek is jelentek vala-
mit!’ - és ’Nem tudtam, hogy a többiek eny-
nyire kedvelnek’ -szóltak a megjegyzések.

Ezután senki nem emlegette többé a listát. 
A tanárnő nem tudta, hogy a diákok egymás 
közt, vagy esetleg a szüleikkel beszéltek-e 
róla, de nem is törődött vele.

*
Néhány évvel később az egyik fiú elesett 

Vietnamban, és a tanárnő elment a tanítvá-
nya temetésére. A templomot megtöltötte 
a sok barát. Egyik a másik után - akik 
szerették vagy ismerték a fiatalembert - 
odamentek a koporsóhoz, és lerótták utolsó 
kegyeletüket. A tanárnő a sor végén lépett 
oda és imádkozott a koporsó mellett. Aho-
gyan ott állt, az egyik koporsóvivő katona 
megszólította: ’Ön a matematika tanárnője 
volt Marknak?’ Ő igent bólintott. Erre a fiú 
azt mondta:’Mark nagyon gyakran beszélt 
magáról.’ 

A temetés után összegyűltek Mark régi 
osztálytársai. Mark szülei is ott voltak: 
’Valamit szeretnénk mutatni’ - mondta az 
apa és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből. 
’Ezt találták, amikor a fiunk elesett. Úgy 

gondoltuk, Ön meg fogja ismerni.’
A pénztárcából előhúzott egy erősen 

gyűrött lapot, amelyet nyilván összeragasz-
tottak, sokszor összehajtogattak és széthaj-
tottak már. A tanárnő - anélkül, hogy oda-
nézett volna - tudta, hogy ez egyike volt 
azoknak a lapoknak, amelyeken a kedves 
tulajdonságok álltak, amelyeket az osz-
tálytársak írtak Markról.

’Nagyon szeretnénk Önnek megköszön-
ni, hogy ezt a feladatot adta az osztálynak’ 
- mondta Mark anyja. ’Amint látja, Mark 
nagyon megbecsülte.’

A többi régi tanítvány is összegyűlt a 
tanárnő körül. Charlie elmosolyodott és azt 
mondta: ’Nekem is megvan még a listám. Az 
íróasztalom felső fiókjában őrzöm.’ Chuck 
felesége pedig így szólt: ’Chuck megkért, 
hogy a listát ragasszam be az esküvői album-
ba.’ ’Az enyém is megvan még’ - mondta 
Marily. ’A naplómban tartom’. Ekkor Vicki, 
egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette 
elő, és megmutatta a használattól megkopott 
és foszladozó listát a többieknek. ’Mindig 
magamnál hordom’ - mondta Vicki, és 
hozzátette: ’Meg vagyok győződve, hogy 
mindnyájan megőriztük azt a listát.’

*
Embertársainkkal való együttélésünkben 

gyakran elfeledkezünk arról, hogy min-
den élet véget ér egy napon és senki sem 
tudja, mikor jön el ez a nap. Ezért kellene 
megmondanunk azoknak az embereknek, 
akiket szeretünk és akikért aggódunk, hogy 
fontosak a számunkra. Addig kell ezt meg-
mondani, amíg nem késő.

Gondolj rá: azt aratjuk, amit vetettünk. 
Amit az ember ad a másik embernek, visz-
sza is jön a saját életébe. Ez a nap áldott 
nap lesz és éppen úgy különleges, mint te 
magad vagy.

(Beküldte Balthazár Mártha)
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SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

TISZTIKONFERENCIA
- egy új világban, egy jobb cserkészetért -

Az életünket a célok színesítik. Ha 
megosztjuk őket, ékes szivárvány lesz 
belőlük. A KÖRS-sel festegetünk, megraj-
zoljuk álmainkat, amelyeket nem magunk-
nak, hanem a legfiatalabbak részére - és 
az álmokról néha lemondó idősebbeknek 
is - álmodjuk meg! 

Az élet lehet egy szép vers, ha legalább 
egy részét élvezettel járod át! Ezt sugall-
ja a cserkészet, megalapítása óta! Ezt 
az eszmét követjük valahányan, akik 
fogadalmat tettünk! 

A magyar cserkészet sokoldalúsága 
határozottan ajándék életünkben. Többen 
nem is tudjuk elképzelni, hogy ne létez-
zen mint támasz, mint lehetőség, és még 
inkább mint keret a személyes fejlődésre. 
Egy cserkészvezető ismeri feladatait, 
azokhoz igazodva intézi aktív szolgálati 
idejét, és ennek lejártával minden lehető 
alkalmat megragad, hogy minél többször 
részt vehessen az új nemzedék vezetőinek 
s gyakran saját gyermekeinek cserkészvi-
lágában is. 

Szerencsére a cserkészélet is öröklődik, 
apáról-fiúra, anyáról-lányára, s így igazi 
„cserkészcsaládok” viszik előre a mozgal-
mat! Ez a világ változik, akár vele együtt 
az emberek, és a legnagyobb kihívás a 
cserkészeszmét e változások hangulatához 
illeszteni. A lényeg, az alap nem alakult át, 
csupán még jobban próbálja az emberebb-
embert nevelő módszerét megerősíteni. 

A folyamat megdöbbentő árnyalatokkal 
jár, és sokszor ijesztő gondokkal kell 
megküzdeni alatta. Az, hogy egy zárt, kis 
körű magyar cserkészközösség megkö-
zelíthesse a megoldásokat, a kiképzett 
vezetők rendszeres tanácskozásaira szorul. 
A legnyíltabb ilyenfajta gyűlést nevezzük 
mindenkortól „tisztikonferenciának”. 
Városunkban olyan rég volt az utolsó, 
hogy a fiatal csapatvezetőknek szó szerint 
el kellett magyarázni az értelmét!

Ez az összejövetel volt egy tervbe 
vett sorozatban az első. Április 30-án 
harminchét segédtiszt, cserkésztiszt és 
cserkészcsapattiszt öltött egyenruhát, és 
hajsza-rohanás, tanulás és munka után 
három órát szánt a kidolgozott és moderált 
eszmecsere programjára. Kezdetnek be-
számoltunk a 2009-es központi, a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség székhelyén, 
USA-ban megtartott IB (Intézőbizottság) 
ülésen elhangzottakról, és ezegyszer két 
alapvető téma áttekintésére tértünk rá, 
kisebb csoportokra beosztva: 
- Mit kapsz/kaptál a cserkészettől, mi a 

cserkészetnek a szerepe életedben?
- A szombatonkénti összejövetelek fon-

tossága és tartalma. 
A konferencia hangulata több és külön-

böző tényező által alakult ki olyanná, 
amilyennek sikerült: remek volt! Mert a 
hivatalos kezdésnél elhangzott a megrázó 
Himnuszunk, mert a jelszó mindnyájunkat 
elgondolkoztatott:

Aki képes átlátni a nehézségen, aki a 
mindennapi kis felelősséget elvállalja 
örömmel, aki türelemképes, annak s azok 
kezében lesz a jövő!

És mert jelen voltak 20 évesek, 30 éve-
sek, 50 évesek és jóval idősebbek is, mert 
jelen voltak a csapatok vezetőgárdái, sok 
volt parancsnok, anya, apa és nagyszülő, 
sőt két „nemzetközi” tiszt is eljött (Ve-
nezuelából és Németországból): végig 
lelkiismeretes volt mindenki, nevettünk, 
énekeltünk, és még ettünk is finomat! Egy 
kivétellel, senki sem figyelte karóráját 
és mindenki maradt volna még!

Hatásos és megható volt, amikor a két 
csapat fiatal vezetője (Lajtaváry Zsuzsi 
st. és Zaha Tamás st.) felolvasták a nagy 
cserkészliliom szirmairól a Konferencia 
üzeneteit:

• a cserkészélet számomra béke és
   nyugalom
• a cserkészet fejlődik a világgal
• emberebb emberek - öntudatosabb
   magyarok
• a cserkészfoglalkozás érdemes
• a barátság kincs
• cserkészfogadalmam irányt ad 
   életemnek
• érdemes készülni
• a cserkészeszme „oázis”
• Istenhittel élni
A kiértékelő összegezést követően fel-

olvastunk Márai Sándortól néhány sort, 
hogy hazamenetel alatt is legyen min 
elmélkedni:

„Műveden építs minden nap valamit, 
mindennap. Néha csak javítsd egy rész-
letét, néha, mikor erőtlen vagy, csak ren-
dezgesd, tedd helyre a rendetlen sorokat 
és oldalakat. De minden nap építsd egy 
mozdulattal.

Ez a dolgod. De műved építése köz-
ben ne feledkezz meg lelkedről se. Azt 
is építsd, mindennap. Alázattal és fi-
gyelemmel.

A többit bízd Istenre.”
A konferenciát a Buenos Aires-i KÖRS 

tiszti csoportja állította össze, szervezte 
meg és vezette le (Gorondiné Haynal 
Edith cst., Haller Ines st., Lajtaváryné 
Benedek Zsuzsi cst., Lomniczy Mátyás 
cst., Szilvássy Lőrinc cst. és Zólyomi 
Kati cst.)

Egyes helyeken a cserkészet nem di-
vat… Minálunk (de nemcsak minálunk!) 
az, és tovább él!

Szeretettel, a KÖRS nevében
Zólyomi Kati cst.

Az idén újból nagy 
örömmel készült a Ba-
riloche-i Magyar Kör 
a magyar táncoktatás 
kezdetére. Mivel ta-
valy a Bonapartian 
Edi által vezetett szim-
póziumnak akkora sikere volt, idén is meg 
akartuk ismételni. 

Roglich Nati és Lajtaváry András 
május 1-től 4-ig jöttek le hozzánk. Két 
nap alatt, kilenc órán keresztül intenzíven 
táncoltunk a majdnem 50 fiatallal, akik 
nagy lelkesedéssel tanulták a lépéseket. A 
„krumplilevest” mindannyian eltáncoltuk 
és megható volt, ahogy az argentin gyere-
kek próbálták énekelni. A „gólyát” már jó 
hangosan mondják!

Fehér Sebestyén, aki jó pár évig táncolt 
a magyar csoportban, vette fel videóra 
mind a két napon. Nemcsak szép látni, 
milyen lelkesedéssel követték Natit és 
Andrást, hanem kitűnő anyag a tovább-
tanításra. 

Május 3-án zuhogó esőre ébredtünk, de 
annak ellenére szép magyar népviseletben 
részt vettünk a városi felvonuláson Bari-
loche 107. születésnapján. Tóth Katinka 
volt a zászlóvivőnk. 

Ez után mindannyian összejöttünk 
nálam egy finom asadóra. Besenyi 
Sándor készítette a közösség által ado-
mányozott finomságokat - mind meg-
nyaltuk a szájunk szélét! A Fehér család 

teljes számban, Szántó 
nagyszülők, Luis Stany 
elnökünk és családja, 
Tóth Katinka és a Be-
senyi család nagy része 
jöttünk össze a Buenos 
Aires-i Regösöket meg-
vendégelni.

Ebéd után eső ellenére szerveztünk 
egy kis városnézést és az ún. “Circuito 
chico”-t. A visszafele úton meglátogattuk 
Retezár Mokát családjával együtt, akik 
finom uzsonnával vártak. Szépen de na-
gyon gyorsan múlt el az idő!

Másnap reggel már búcsúztattuk vendé-
geinket. Hálás köszönetet mondunk lelkes 
munkájukért. Ilyen találkozók buzdítják 
a magyarság iránti szeretetet, nemcsak 
köztünk, hanem az argentin közösségben 
is. Éljen a Magyarság!

Besenyi Zsuzsanna Buba

M A G YA R  N É P TÁ N C M OZ G A LO M  
Bariloche-i hírek

b.-j.: Lajtaváry András, Besenyi Buba, Roglich 
Natalia                                                  Fotó Naty R.

FIGYELEM!          
Szavalóest a Hungáriában! 

Július 11, szombat, 20 óra.
Találkozunk a MIK-szobában a hangulatos kandalló 
mellett. Szavalnak: Dombay Jenő, ifj. Fóthy Gyula, 
Győry Kati, Kiss Péter, Lomniczy József, Schirl Pál 
és Zólyomi Kati. 

Tapsoljunk az ifjak kezdeményezéséhez, vigyünk 
üdítőt, és fölolvashatjuk kedvenc versünket! 

Szeretettel hívnak a rendezők.

Az EMESE vezetősége eldöntötte, hogy az idei 
Cserkészbált a krízis és nehéz körülmények ellenére 
mégis újból a Palacio San Miguelben szervezik meg, 
és szeptember 12-re tűzték ki. Jelszónak érvényes 
Váci Mihálytól néhány versszak: „Nem elég álmodoz-
ni. / Egy nagy-nagy álom kell! […] Nem elég fello-
bogni, / de mindig égni kell! […] Nem elég a célt látni; 

/ járható útja kell! […] És nem elég akarni: / de tenni, tenni kell!”
 A rendezők számítanak a kedves barátok tenni-akarására, 

támogatására, biztatására - és megjelenésére! 

Emlékeztető! 
Következő 

kettősszámunk 
július végefelé  
jelenik meg.
LAPZÁRTA A 

JÚLIUS-AUGUSZTUS-i 
SZÁMRA:  

Péntek, JÚNIUS 12.   
Anyag és hírek 
beküldésére:

Tel.fax: 
(54-11) 4711-1242

 amagyarhirlap@yahoo.com
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Ez volt az ismétlődő kérdés, ahányszor 
orvoshoz kellett mennem. Szerencsére az én 
dokim, miután többször azt feleltem: Nincs 
panaszom, csak babát várok, kontrollra 
jöttem - már inkább egy Hogy vannak?-kal 
fogad. 

Eléggé másképp működik itt az orvos-
páciens kapcsolat, mint nálunk, Argentí-
nában (valójában az egész egészségügy). 
Ott kezdeném, hogy a páciens szó helyett a 
beteg-et használják. Ez mind páciensként, 
mind orvosként zavar. Abszolút nem biztos, 
hogy a páciens egyben mindig beteg is. Aztán 
hogy néz ki egy kórházi útmutató plakáton 
az, hogy „Tisztelt betegeink!” Hát amikor 
ezt legelőször láttam, nevetni kezdtem, azt hittem ez 
vicc. De nem…

Talán azt gondoljátok, hogy ez csak egy szó, egy for-
malitás, de szerintem nem az. Több mindent takar el. Itt 
sajnos sok helyen még mindig az az elv uralkodik, amely 
szerint az orvos a „Tisztelt Doktor úr” és a „beteg” egy 
alárendelt, alsóbb rendű lény. Akinek szava sincs. Hát ő 
csak beteg, örüljön, hogy van, aki feláldozza az életét, 
sokat tanul a célból, hogy „megmentse”. Ilyenkor azt 
szeretném tudni, mire esküdtek fel? Átgondolták tán a 
hippokratészi esküt? - Kivételek persze vannak. Sajnos 
ez emberek is megszokták ezt a bánásmódot, majdnem, 
hogy „természetesnek” tartják.

Az orvosok és egészségügyi dolgozók mentségére 
legyen mondva, hogy a tudásuk szintje általában nagyon 
jó. Egyre kevesebben vannak és a munkájukban túlterhel-
tek. Van, hogy pl. a szülészeten két csecsemős nővér van 
harminc újszülöttre. Érthető, hogy kevés idejük marad pl. 
segíteni az anyukáknak a szoptatással. A fizetésük is na-
gyon alacsony. Talán ezért az a szokás, hogy az orvos kap 
egy pluszpénzt a pácienstől egy borítékban (közismert 
néven: hálapénz, vagy paraszolvencia). Ez nem kötelező, 
de szokás (még a kommunista időkből származik. Szerk.). 
Főleg ha az ember többször jár ugyanahhoz az orvoshoz, 
háziorvoshoz, nőgyógyászhoz, gyermekorvoshoz. Tehát 
hiába állami ellátás, és a fizetésből levonják a Társada-
lombiztosításra (TB) a pénzt, sokszor amúgy is külön 
fizetni kell. 

Mivel kb. annyi pénz megy a borítékba, 
mint amit egy privátrendelőben kell fizetni, 
én úgy látom, hogy utóbbi időkben mind 
többen emellett döntenek. Ráadásul így 
tisztább, és nincsenek félreértések. És mivel 
a páciens ezért külön fizet, a bánásmód is 
más. 

Hallottam már azt is egy ápolónővértől, 
hogy a kórházakban ez így van, ahogy van, 
és ki kell bírni, mert ez ingyenes. Pedig nem 
az, ismétlem, mert levonják a fizetésből. 
Ha pedig valaki nem dolgozik, akkor vagy 
bejelentkezik, mint munkanélküli, vagy 
egyénileg befizet rá. A rendszer feldobja 
a „potyás” pácienseket TB-szám alapján, 

nekik csak a sürgősségi életmentő szolgáltatás jár. 
Itt még nem létezik két rendszer, mint Argentínában, 

vagyis állami és privát. A prepaga (előre kifizetett bizto-
sítás) meg furcsaság, kevés van, drága, és általában csak 
a külföldiek veszik igénybe. 

Én inkább fizetnék egy fix havidíjat, mintsem hogy 
„borítékozzak”. Persze megértem a felháborodást, mert 
a TB-re levont összeg nem éppen kevés. Elégséges 
kéne legyen egy tisztességes, magas színvonalú, kedves 
ellátásra is.

A kórházat, amelyet több kórház látogatása után 
kinéztük magunknak és ahol szülni fogok, azért válasz-
tottuk, mert az ún. „alternatív szülés” lehetséges, és mert 
többszöri látogatás után is mindig kedves személyzettel 
találkoztunk. Ezért sokan is jelentkeznek ebbe a szülé-
szeti osztályba.

Az „alternatív szülés” abból áll, hogy az apuka is bent 
lehet a szülés alatt. Sajnos kevés kórházban engedélyezik 
a látogatást ezt követően. Csak egy üvegen keresztül 
láthatja a babát az apuka is, és még olyan is van, ahol 
csak a váróteremben lévő monitoron keresztül lehetsé-
ges ez. Nekem egyébként szerencsém van, mert amikor 
mondom, hogy orvosit végeztem, már más a hozzáállás. 
Majd mesélek a szülés után, milyen volt. 

Szeretettel,                                                            Teri

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

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

Mi a panasza, anyuka?

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos - 
4799-8437   Nyitva   péntekenként   19 - 21 óráig

1443/4/5  Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete I.-II.-III.
1668  Goebbels: Napló 1925-1945
3808  Savage, Richard Henry: Hivatalos feleségem
4193  Duras, Marguerite: Az Alkonzul
4284  Vadászírók elbeszélései: A néma völgyben
4427  Asturias, Miguel Ángel: Az a félvér nőszemély
4556  Vörös Tibor: A Fedák
4637  Rejtő Jenő (P. Howard): Halálsziget
4640  Rejtő Jenő (P. Howard): Piszkos Fred közbelép
4855  Curwood, J. Oliver: Fürge Villám
4873  Vajda Albert: Megcsaltam Ádámot
4929  Caldwell, Erskine: Júliusi forró napok
4932  Dadányi György: Mbopi
4996    Zweig, Stefan: Rotterdami Erasmus diadala és bukása
5008  Armstrong, Karen: Isten története - A judaizmus, a
          kereszténység és az iszlám 4000 éve
5023   Kenesei F. László: Járhatatlan utakon (Olga Papova)
5039  Szabó Árpád: A trójai háború
5099  Updike, John: Párok
5101  Steel, Danielle: A cár balerinája
5250  Juhász Előd: George Gershwin

En castellano:
S-105  Banki, Jorge Elmer: Destino marcado - Una
            historia real
S-130  Göncz, Árpád: Tras las rejas - y otros escritos
S-238  Mikes, George: Los norteamericanos en su salsa

Videokazetták:
VK-  75  Mesék Mátyás királyról (rajzfilm)
VK-170  Budapest, Szentendre, Magyarország (spanyol
              szöveggel)
Vk-181/2 Csárdáskirálynő I.-II. 
                (Honthy Hanna, Feleki Kamil, f.f.)

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján. 

Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 
Titkárság: Rugonyi Attila

hungariabuenosaires@gmail.com
Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra

Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig 
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

Érdekes. Sok szó esik itthon a magyar nyelvről. 
Mesélem, amiket átélek diákjaimmal, vagy amit 
felfedeztem, vagy ami felhívta figyelmemet, vagy 
éppen csak kérdezgetek, próbára teszem őket. Néha 
rámszólnak, hogy „most már elég” - de néha ez a 
nyelvhistória kimondottan izgalmassá válik. Egyik 
nap férjem, Lajtaváry Dani cst. papírokat hagyott az 
íróasztalomon. Ez volt rajtuk:

Én nem érti a magyar nyelv!
Azzal kísérletezem, 

hogy megpróbálom 
elképzelni magam 
annak az illetőnek 
a bőrében, aki most 
tanul magyarul, elég 
jól halad és hirtelen 
szembe kerül egy o-
lyan magyarral, aki 
„furfangosan” beszéli 
a magyar nyelvet (elég 
sok ilyen van, főleg az 
idősebbek között), és 
azzal a kevéssel, amit 
eddig tanult, megdöb-

benve jön rá, hogy a felét sem érti annak, amit mondanak 
neki - illetve a szavakat nagyjából megérti ugyan, csak 
éppen a mondat értelmét nem.

Kezdjük például ott, hogy magyarul hányféleképpen 
lehet egy pofont adni, illetve frászt vagy nyaklevest 
(aminek abszolút semmi köze a leveshez, hacsak nem a 
csirkelevesről van szó, amit a csirke nyakából készíte-
nek… Viszont annak meg a pofonhoz semmi köze).

Egy pofont, egy frászt vagy nyaklevest le lehet például 
húzni. Hogy honnan és hogyan, azt nehéz elmagyarázni. 
Még nehezebb elképzelni, hogy hogyan lehet lekenni egy 
nyaklevest vagy egy frászt. Hát még, amikor ráadásul 
keveréssel jár a manőver, sőt, lekeveréssel. 

Nem nehéz elmesélni azt, hogy hogyan kell két vagy 
több tárgy közé csapni. De, hogy a csudába lehet vala-
kinek a nyaka közé csapni vagy ütni? Na jó, ez még 
hagyján. Amikor végre a magyarul tanuló illető megér-
tette azt, hogy a pofon, a frász és a nyakleves szinonimák, 
és mindegyiket megkaphatja a nyaka közé, hirtelen azt 
a rémmesét hallja, hogy miközben Jancsika a fának a 
legmagasabb ágán csimpaszkodott (ez is egy szép szó), a 
nagymamát a frász kerülgette, sőt, mire Jancsika lezuhant 
a fáról már nemcsak kerülgette, hanem egyenesen frászt 
kapott. De kitől? Hiszen nem volt ott senki, aki a kezével 
kerülgette volna nagymamát, amíg Jancsika a fán volt, és 
a végén adott is volna neki, amikor már leesett.

A magyarul tanuló illető már megtanulta, hogy mit 
jelent ez az ige: veszekedni. Irtó egyszerű volt körülma-
gyarázni és megértetni vele. De most hogyan magyarázod 
el neki azt, hogy hogyan lehet leveszekedni valahonnan, 
például egy létráról?

*
Harmadik lecke: rontani
• Jancsika elrontotta az új játékot.
• Az autó elromlott.
• Romlott volt a gyümölcs.
• Jancsika elrontotta a gyomrát. (?)
• A dühös férj berontott a szobába. (?)
Más: Fogta magát és elhúzott onnan.
Erre a magyarul tanuló illető azt hebegi vissza: „Nem, 

engem nem fogott és nem húzott el sehonnan senki!” 
- nem sejtve, hogy a szóban levő illető önmagát fogta 
(?) és nem húzott el onnan semmit sem senkit, csak úgy 
egyszerűen elhúzott.

Magyar embernek nincs szüksége létrára ahhoz, hogy 
a plafonra másszon. Elég hozzá annyi, hogy a gyerek 
sírjon, vagy a felesége idétlenül viselkedjen a vendégek 
előtt, sőt, van olyan magyar, aki a túl hangos zenétől is 
a plafonra tud mászni.

Sok olyan nép él a világon, amely tud fázni (főleg 
amikor hideg van), akár megfázni is tud mindenki, de 
csak egy magyar képes ráfázni valamire.

Minden, ami megállt, az addig járt, és nincs kizárva, 
hogy újra jár majd (például az óra).

Minden, ami elment, az addig itt volt, és nincs kizárva, 
hogy újra visszajön. Ez főleg megnyugtató magyarázat 

annak a kétségbeesett gyereknek a számára, aki meg 
van rémülve, mert anyja szerint megállt illetve elment 
az esze.

A furfangos beszélő (idősebb?) magyar ember szókin-
csében az is sokszor megfordul, hogy a fene egye meg, 
illetve már meg is ette. Még annál is furfangosabb az, 
hogy a rosseb egye meg illetve már meg is ette. A ma-
gyarul tanuló illető csak annyit tud leszűrni az egészből, 
hogy úgy a fene, mint a rosseb élőlények lehetnek, mert 
esznek. (Vigyázat: mindkét kifejezés a durva szójáráshoz 
tartozik! Szerk.)

Hányféleképpen lehet azt mondani, hogy valaki el-
ment? Annyiféleképpen, mint amennyiféleképpen el 
tud valaki menni:

Lekopott - ez a valaki olyan messzire ment el, hogy 
először a lábai koptak le és aztán lassanként az egész 
lekopott?

Elfüstölt - például Szent Johanna ment el így?
Meghúzta a csíkot: ez meg vitt a kezében egy krétát és 

menés közben húzta a csíkot maga után a földön?
Bottal üthetjük nyomát: ez is azt jelenti, hogy valaki 

elment. Csak az a furcsa benne, hogy ki és miért ütné 
bottal a nyomát?

Nyoma se maradt: ennél már nincs is mit „ütni a 
bottal”...

Lelépett: ez is azt jelenti, hogy elment, pedig lehet úgy 
is lelépni, (például a mozgó vonatról), hogy ott marad.

Elnyelte a föld: földrengés esetében mennek el sokan 
ilyen módon?

Felszívódott: önmagába szívta önmagát (csakis az 
lehet, mert nem szívta fel senki, se semmi?)

Minden ajtót ki lehet nyitni (főleg ha nincs kulccsal 
bezárva), de nem lehet mindenhova benyitni, mivel van 
olyan ajtó, ami csak kifelé nyílik (?).

Lehet, de nem kötelező rúgni se a kirúgáshoz, se a 
berúgáshoz (kivéve, ha gólról van szó!)

*
Na jó, egyelőre ennyit. Nincs kizárva (se elzárva, se 

bezárva, se lezárva), hogy még eszembe jut egy-két 
furfangos kifejezés (befejezés, lefejezés) a közeljövőbeli 
Argentínai Magyar Hírlap számára.

Ami az íróasztalon maradt: 
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul 

beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb ese-
ménye, melyhez nincs fogható”...  (Kosztolányi Dezső)



ARGENTÍNAI  MAGYAR  HÍRLAP           -        SECCIÓN EN CASTELLANO        -                     JUNIO 2009

Para que los Lectores del Periódico 
Húngaro de la Argentina (AMH) entien-
dan mejor la entrevista-relato que sigue, 
opto por informar brevemente sobre lo que 
pasó recientemente en Bolivia. En líneas 
generales, la prensa argentina no se ha 
hecho eco en detalle de la muerte de tres 
presuntos terroristas en Santa Cruz, entre 
los que figuraban Eduardo Rózsa-Flores, 
de doble nacionalidad húngaro-boliviana, 
Árpád Magyarosi, un sículo húngaro de 
Szováta, con pasaporte rumano, y Mi-
chael Martin Dwyer, irlandés.

La noticia de estas muertes me impactó 
y empecé a investigar. Los tres nombrados 
fueron abatidos a las 3.30 horas del 16 de 
abril pdo., en una habitación de un hotel 
santacruceño, acribillados a balazos por 
una patrulla de las fuerzas de seguridad 
bolivianas. Los acusaban de subversión 
terrorista al estar “preparando un atenta-
do contra la vida del presidente Evo Mo-
rales”. Otros dos miembros de la “banda” 
quedaron arrestados: el húngaro Előd 
Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, 
y tres más se escaparon. El embajador de 
la República de Hungría en la Argentina, 
D. Mátyás Józsa, viajó a Bolivia para 
aclarar la situación del ciudadano hún-
garo preso allí. Escuchémoslo. 

Susana Kesserű de Haynal
Habla S.E. el Embajador D. Mátyás 

Józsa (Buenos Aires, 6.5.09):

“Quiero comunicarles que la Emba-
jada de Hungría en Buenos Aires lleva 
los asuntos consulares no solamente de 
la Argentina, Uruguay y Paraguay, sino 
también de Bolivia, Perú y Ecuador.

En la noche del 15 al 16 de abril pdo. se 
produjo una intervención policial en Santa 
Cruz de Bolivia, durante la cual quedaron 
abatidos tres hombres acusados de merce-
narios y de actos terroristas por parte de 
las autoridades bolivianas y dos quedaron 
arrestados. Uno de éstos es un húngaro con 
doble ciudadanía húngaro-rumana, pero 
que llegó a Bolivia con pasaporte húngaro. 
Nosotros estábamos participando en una 
reunión en Salta, muy cerca de Bolivia, 
cuando nos enteramos a través de la prensa 
de los hechos ocurridos en la madrugada 
del día 16, luego de lo cual enviamos 
informaciones a Budapest. 

Justo en esos días la Cancillería húngara 
carecía de ministro. Aquella misma sema-
na, el lunes 13, juró el Primer Ministro 
Gordon Bajnai después de unos actos 

en el Parlamento y nombró a sus minis-
tros. Cuando el jueves 16 y viernes 17 
comenzaron a publicarse informaciones 
sobre los hechos en Bolivia, todavía no 
había ministro de RR.EE. en Hungría. 
Cuando juró el Dr. Péter Balázs el lunes 
20, su primera instrucción fue mandarme 
a La Paz.

Conforme a las leyes húngaras, debía-
mos ante todo ofrecer protección consular 
a ese ciudadano húngaro arrestado durante 
la intervención policial. Además, yo tenía 
que contactar los parientes de Eduardo 
Rózsa-Flores, muerto en la intervención 
policial y enviar el cadáver del ciudadano 
rumano Árpád Magyarosi a Hungría, a 
requerimiento de su madre y familia que 
residen en Budapest. 

Llegué, pues, a Bolivia, representando 
la posición oficial del Gobierno húngaro, 
para manifestar que todo lo que habría 
ocurrido en Santa Cruz se considera por 
Hungría como hechos presuntamente 
cometidos por ciudadanos individuales. 
Ningún estado puede responsabilizarse 
por los actos de sus ciudadanos. Teníamos 
que rechazar de plano las acusaciones: yo 
tenía que dejar bien en claro que Hungría 
no respalda, no ayuda ni fomenta activi-
dad terrorista alguna y se mantiene en el 
marco de las leyes internacionales, evitan-
do cualquier intervención en los asuntos 
internos de un país independiente, cuyo 
presidente fue elegido democráticamente 
y cuyo Parlamento también lo fue. Decía-
mos que lamentábamos mucho lo que los 
ciudadanos supuestamente cometieron en 
Santa Cruz, y ofrecimos nuestra coopera-
ción con las autoridades bolivianas si ellos 
la pidiesen oficialmente a las autoridades 
húngaras. Es decir, si pidieran oficialmen-
te informaciones sobre los antecedentes de 
esos ciudadanos supuestamente involucra-
dos en cualquier tipo de actividad, ya que 
todavía no se presentaron evidencias ni 
pruebas, entonces las autoridades húnga-
ras iban a contestarles oficialmente. 

Yo pedí que hasta que esas evidencias no 
fuesen irrefutables, hasta que el juez no se 
pronunciara sobre los ciudadanos, que no 
los trataran como terroristas o delincuen-
tes: esos ciudadanos tienen el derecho a 
no ser tratados como supuestos terro-
ristas. A partir de eso la prensa comenzó 
a publicar artículos en este sentido.

Hablamos del maltrato sufrido por Előd 
Tóásó. Yo manifesté mi disgusto, ya que 
me pidieron que yo prescindiera de la 

palabra “maltrato”, cosa que rechacé, 
ya que tenía información del ello du-
rante su detención. Existían pruebas 
físicas, un forense médico pudo regis-
trarlas y sacar fotografías, y redactó 
un acta sobre ese maltrato. Ahora, 
como no se repitió el maltrato y que 
el mismo no causó daños irreversibles 
en la persona, lo consideramos como 
un maltrato único. Eso tampoco es 
tolerable, pero no lo tomamos como 
un factor de incidencia grave en los 
sucesos. 

Lamentablemente el acto de arrestar a 
alguien no suele ser algo pacífico. Enton-
ces sucede que las autoridades pueden 
cometer errores.

Lo que nosotros queríamos lograr es una 
toma de posición oficial del Gobierno 
boliviano. Di muchas entrevistas, estable-
cí contactos con altos cargos de Bolivia. 
Recordemos que si un país quiere que lo 
respeten como un país democrático, es su 
derecho, pero conlleva obligaciones. Debe 
comportarse como un país democrático, y 
cuando pasan cosas tan graves como las 
que habían pasado en Santa Cruz, nosotros 
con todo derecho estamos esperando una 
declaración formal emitida por el gobier-
no interesado. Esa constancia oficial del 
Gobierno boliviano me llegó unas horas 
antes de mi regreso a Buenos Aires. Ya 
la pasé a Budapest, y Budapest tomó las 
medidas pertinentes. 

En Bolivia pude contactar al ministro 
de la presidencia, el Sr. Quintana, que 
me recibió dos veces, y al viceministro 
de la Cancillería, el Sr. Hugo Fernández 
Aráoz. Hablamos de este asunto y cuando 
les quedó clara la posición húngara, me 
informaron que seguían considerando 
nuestras relaciones tan buenas como antes 
de este hecho. Así, el asunto se quitó del 
nivel de los dos estados y sigue maneján-
dose a un nivel algo más bajo. 

Manifesté claramente mis esperanzas 
de que estamos esperando que haya un 
proceso legal, justo y transparente - tanto 
en las preliminares como en el juicio 
mismo - que sea, por un lado, confor-
me a las leyes de Bolivia y, por el otro, 
plenamente conforme a las evidencias 
y a las leyes internacionales. Pedí que 
tomaran en consideración todo esto y que 
esperábamos de ellos que ofreciesen un 
intérprete, que hasta el momento el estado 
boliviano no había puesto a disposición de 
Előd Tóásó.

Los que controlarán el proceso serán en 
primer lugar el cónsul honorario de Hun-
gría en La Paz, Dr. Andrés Bartos. En 2º 
lugar, como no tenemos representación ni 
consulado oficial en Bolivia, con la autori-
zación de Budapest visité al embajador de 
Gran Bretaña en La Paz, porque él lleva 
la presidencia pro tempore al no tener 
embajada los checos [actualmente titu-
lares de la presidencia rotativa de la UE. 
La R.]. También visité al embajador de 
la delegación de la Unión Europea, a los 
embajadores de España, Francia, Holan-
da, y hablé con el encargado de negocios 
de Alemania. Les pedí a todos ellos que 
siguieran el proceso y prestaran especial 
atención que todo se desarrolle conforme 
a las leyes. Que si el abogado o algunas 
embajadas envían informaciones que es-
tén vulnerando las leyes y/o los derechos 
humanos del imputado, éste no se puede 
defender, y que en ese caso nos avisen, 
porque el Gobierno húngaro iba a tomar 
los recaudos del caso ante quien lleva la 
presidencia pro tempore, y también ante 
Bruselas: un ciudadano húngaro tiene 
pleno derecho a la protección de la Unión 
Europea, ya que él es, a la vez, ciudadano 
de la Unión Europea. A través de estos dos 
canales espero que podamos controlar y 
defender los derechos de Előd Tóásó.

Acabo de hablar aquí con la embajado-
ra de Croacia, ya que el otro ciudadano 
arrestado en vida, Mario Tadic, es boli-
viano-croata. Ya recibieron instrucciones 
y tienen que ir a visitarlo, tal vez a través 
de su embajada en Chile que se ocupa de 
sus asuntos en Bolivia. 

En La Paz y acá también me buscaron 
los medios sobre todo después de mis 
declaraciones hechas allá. Casi todos los 
medios electrónicos y los de la prensa es-
crita y televisiva de Hungría me llamaron. 
Todos querían obtener informaciones. 

¡Hola, 
mis queridos Amigos!

La vez pasada en mi 
cartita les prometí en-
viarles “ondas positi-
vas”. Para encontrarlas, 
la mayoría de las veces 

buceo en nuestros valores, en nuestra 
historia y nuestras tradiciones, o sea, en 
el pasado.

Hoy voy a hablarles de sólo algunos 
ejemplos de los cuales los húngaros po-
demos estar orgullosos y que deberíamos 
gritarlos a los cuatro vientos para así, 
tal vez, dejar de ser de una vez tan, pero 
tan depresivos. Según los sociólogos de 
este país, las consecutivas tragedias de la 
historia húngara trajeron consigo que este 
pueblo no experimentara el así llamado 
“éxito colectivo”. Es por eso que somos 
terriblemente pesimistas.

Yo me pregunto; ¿no será al revés? ¿Qué 
llegó primero? ¿El huevo, o la gallina? 
¿No será que cambiando la mentalidad 
de la gente, uno cambia el devenir de los 
pueblos?

Si así fuese, no hay que hacer más que 
abrir los diarios de los domingos y allí 
encontraremos mucho de lo bueno… 
Veamos entonces sólo un manojo de las 
noticias de los últimos tiempos:

Carta mensual desde HUNGRÍA

Anikó de Emődy, 
Hungría

Entrevista con el Embajador Mátyás Józsa:
Introducción al trasfondo de una historia complicada

 Laszló Cseh: (nacido el 3 de diciem-
bre de 1985, en Halásztelek, Budapest) 
es un nadador internacional de estilos 
y espalda, que ha participado en finales 
de Campeonatos Mundiales de Natación 
(tanto de piscina corta como de piscina 
larga) y Juegos Olímpicos. Seguramente 
lo recuerdan de las Olimpíadas de Pekín. 
Con apenas 24 años es el más exitoso 
nadador húngaro aún en actividad. Es 
enormemente modesto, a pesar de ser 
15 veces (!) campeón europeo ¡y varias 
veces campeón del mundo! De las últimas 
Olimpíadas trajo tres medallas de plata 
(200 metros mariposa, 200 metros y 400 
metros combinado individual (en la gran 
contienda, su eterno rival fue el fenomenal 
Michael Phelps. La R.) Sigue con su rigu-
roso entrenamiento para que en el futuro 
nos siga asombrando a todos… Y como 
si esto fuera poco, le queda tiempo para 
estudiar en la universidad y de aprender 
fotografía.

 O v e r d o s e : 
Es el pingo más 
exitoso de los 
últimos tiempos. 
Toda la Europa 
del turf quedó 
maravillada por 
sus hazañas. Los 
alemanes lo lla-

man “el caballo maravilla”, los ingleses, 
“el tiro de Budapest”. Hoy tiene un valor 
de 7,5 millones de dólares. Compite siem-
pre en los colores del tricolor húngaro, 
¡y no deja de ganar, y siempre por varios 
cuerpos! 
En su única carrera en el hipódromo de 
Budapest, una multitud fue a admirarlo. 
El dueño de la hermosa potranca, Zoltán 
Mikóczy, dijo. “Ese día ser húngaro fue 
una magnífica sensación …”
 “Hormigón de vidrio” (üvegbeton): 
Brillamos también en 
la industria de la cons-
trucción. Las multina-
cionales “se matan” 
por este nuevo pro-
ducto. En el mundo se 
buscaba hace tiempo 
hacer más estéticas las 
enormes paredes de 
hormigón. Este “hormigón translúcido” 
que deja pasar la luz fue desarrollado por 
un húngaro, Áron Losonczi. En 2004, el 
Times le atribuyó el título del “Invento del 
año”. Fue patentado hace 4 años.
 Licor: Somos dueños del “Mejor pá-
linka del mundo”… La destilería de Agárd 
trajo a casa este título, merecidamente. El 
director de la fábrica, Tibor Vértes, asegu-
ra que el aroma y el sabor de las bebidas 
hechas de fruta húngara las hace únicas 
en el mundo y que el clima de la llanura 
húngara, el famoso Alföld, es inimitable 

para la producción de esta materia prima. 
¡Deberíamos creerle!
 “Gömböc”: Se 
trata de un diseño 
húngaro. Mirándolo, 
uno se pregunta por 
qué es reconocido 
por el mundo cien-
tífico este extraño 
objeto de forma de “pelota golpeada” - ¿o 
de caparazón de tortuga? Los que saben 
dicen que es el único objeto tridimensional 
del mundo de material y peso homogéneos 
que, apoyado sobre cualquiera de sus su-
perficies, siempre vuelve a pararse sobre el 
mismo lado. Los inventores del gömböc, 
o  “redondito” (en traducción libre. A.E.) 
son Péter Várkonyi y Gábor Domonkos. 
El gömböc obtuvo un enorme éxito inter-
nacional entre físicos y científicos en el 
año 2007.
 Tampoco debemos olvidarnos del 
mundialmente conocido y muy popular 
“Cubo mágico” de Rubik, que hoy por 
hoy ya no hay que presentárselo a nadie.

*
Y etc., etc. Vale decir que solamente 

tenemos que mirar en derredor ¡y darnos 
cuenta de todo esto! ¡Divulguémoslo! 
Cambiemos el switch, cambiemos nuestra 
manifiesta proclividad a lo negativo, a la 
depresión - tal vez así cambiará también 
nuestro destino…

Anikó de Emődy 

Embajador Mátyás Józsa                Foto SKH 

Cont. pág. sig. 
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su zapato con una nueva capa de jabón. 
Mientras se iban escribiendo los diversos 
párrafos, el traductor los memorizaba y 
los pasaba a la próxima celda. Después 
de un tiempo, docenas de versiones del 
poema circulaban por la cárcel y cada 
una era evaluada y votada por todos los 
internos. Después de decidir qué traduc-
ción de Whitman era la mejor, los presos 
decidieron empezar de nuevo con un 

poema de Schiller. 
*

Cuando la adver-
sidad amenaza con 
paralizarnos, nece-
sitamos reafirmar el 
control de nuestras 
vidas encontrando 
una nueva dirección 
hacia donde invertir 
la energía psíquica, 
una dirección que 
esté fuera del al-
cance de las fuerzas 
externas. Entonces, 
aunque esa persona 
objetivamente sea 
un esclavo, subjeti-
vamente es libre. 
(*) Profesor y deca-

no del departamento de Psicología de la 
Universidad de Chicago. Aquí publicamos 
un fragmento de Fluir (Flow), su obra más 
conocida, traducida a nueve idiomas. 
(Fragmento Palabras publicado en © La Nación, 
15.V.09.)

Su legado es imperecedero, sus poe-
mas no han dejado de circular tanto 
entre los húngaros exiliados como - des-
de 1990 - entre los compatriotas de la 
Madre Patria. Fue uno de los muy pocos 
quien tuvo el privilegio de estar en vida 
para poder regresar a su patria luego 
de la salida de las tropas soviéticas 
(junio de 1991). Dedicó toda su vida al 
mantenimiento de la llama sagrada en 

la emigración, del amor a la patria y de la 
hungaridad. (SKH)

A kolónia születésnapjai          -         CUMPLEAÑOS del mes
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen rokonaikról 
emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni a Szerk. irodában!
JÚNIUS: 1. Szalay Kristóf (MO) - 2. Dombay Jenő / Horváth Ferenc - 4. Besenyi Zsuzsi 
Buba (Bche) / Valdés Martha - 9. Horogh Adriana / Horogh José - 10. Kovács Mihály 
Balázs / Zumpfné Simonfay Emese - 11. Hefty Klári / Spahn Clementina (öo) / Zaháné 
Székely Ottilia (Kanada) - 14. Maróti Ferenc - 15. Angolani Delma (öo) / Emődy Csaba 
(MO) / Haynalné Blüthgen Dagmar (Cba.) - 16. Alonso Maximina (öo) - 17. ifj. Arany 
László / Colombo María (öo) / Szilvássy Ignác / Várady Gábor - 18. Haller Mihály (Pto. 
Madryn) - 19. Kiss István Ferenc / Magyar András / Papp Ernőné, Szegödi Erika - 21. ifj. 
Fóthy Gyula / Heckmann Dezső - 22. Hódosi María (öo) - Keve László - 24. Filipánics 
Lily (Cba.) / Szalay Andrea (MO) - 25. Berkó Lászlóné, Sipos Anna (101 éves!) / Vágó 
Imola / Zaha Eszter (MO) - 26. Némethy Kesserű Judit (USA) - 27. Espinosané Benkő 
Teri (MO) / Chavesné Gáti Andrea - 28. Valentin Feri / Makkos Nándor - 30. Giménez 
Omar Franco / Jakab Nándor / Dr. ifj. Képíró Sándor / Kolb István / Németh Mátyás / 
Roószné Földházy Gabi
JÚLIUS: 1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) - 2. Simone Pali - 3. Alitisz Hiriart Mª 
Constanza / Lomniczy József - 4. özv. Dombay Miklósné, Norma - 5. Kiss Ilona / Papp 
István / Petőcz Tibor - 7. Gorondy-Novák Gábor / Tass Attila - 10. Dominguezné Remete 
Andrea - 12. Jánszky László / Kemény Krisztina / Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi - 13. 
Bobrik György - 14. Giménez Omarné, Mabel / Honfiné Rajczy Katalin / Lányi Dóri / 
Máthé Zsuzsi (Cba.) - 15. Földesi Gyuszi (Gualeguaychú) - 17. Lomniczy Melinda - 18. 
Petőcz Éva / Zaha Ilona - 19. Dőry Ilcsi - 20. Zombory Andrea - 22. Farkas Cecilia / 
Mocskos Eduardo Tibor / Szilvássy Tamás - 23. Jakab Nándorné, Terek Zsófi / Mizsey 
Zsuzsi / Papp Mátyás - 24. Benkő Cili / Giménez Gabriela - 25. Kiss Dante - 26. Léder 
Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi Eva / Szilágyi Péterné Analy - 28. Jeszenszky Márta 
(Sp.o.) - 29. Lorenz Luisa (öo) / Vágóné Ditkó - 30. Luraschiné Földényi Judith Csutka 
(Ausztria)

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                    ¡Feliz cumpleaños!

Había ciertos detalles que podía dar, y 
otros que debía callar para proteger los 
intereses de los que están bajo arresto, 
además de los de mis contactos con 
quienes hablé y quienes de todo corazón 
manifestaron sus preocupaciones. En la 
Argentina no hubo gran interés por parte 
de los medios, pero sí surgió la idea de que 
el canciller Jorge Taiana visitara Hungría 
después de la reunión de la Unión Euro-
pea y el Grupo Río en Praga. Aún falta 
confirmar la fecha. Pero yo creo que las 
autoridades argentinas comprendieron la 
gravedad de todo este asunto. Visité a la 
nueva jefa del Departamento de la Unión 
Comunitaria, quien trabajó en Alemania, 
y me contó que cree que un abuelo - ¿o 
bisabuelo? - suyo es de Hungría, así que 
¡estamos muy bien posicionados con la 
postura húngara, por lo menos delante de 
ella! Las autoridades argentinas obtendrán 
por su intermedio la información oficial.

Esto es importante, porque todo lo 
ocurrido puede repercutir perniciosa-
mente en el concepto que se tiene de 
los húngaros inmigrados y residentes 
y sus descendientes aquí, en la Argen-
tina. Yo creo que aunque entre nosotros 
no necesitemos recalcarlo, está claro que 
los húngaros no somos terroristas ni 
apoyamos el terrorismo. 

Este asunto lamentablemente no nos 
ayudó. Por ahora desaconsejo a nuestros 
ciudadanos en Hungría visitar Bolivia. 
Yo viví dos años en Bolivia. Y ahora, es-
tando allí, salí repetidas veces a pie para 
ciertos trámites, ¡y me reconocieron en 
la calle! Se me acercaron personas para 
mí desconocidas, felicitándome por estar 
protegiendo a nuestros ciudadanos. Pero 
después me puse a pensar: ¿y qué pasaría 
si me abordaran personas que no están 
totalmente de acuerdo conmigo? A eso, 
¡la oficina de la defensa de Előd Tóásó 
me asignó una custodia constante, un 
guardaespaldas!

Vale decir que la situación no es nada 
fácil. También contacté a personas en 
Santa Cruz: allí la gente tiene más miedo. 
No puedo decir con quiénes hablé, pero 
algunos eran del círculo de la pequeña 
comunidad donde se agrupan aquellos 
bolivianos que siguieron sus estudios 
en Hungría [ver artículo de referencia en 
AMH, junio de 2008, en húngaro: “A bolí-
viai csoda”. La R.] Fueron ellos quienes 
el año pasado organizaron una semana 
húngara en Santa Cruz, que salió muy 
bien [ver nota ilustrada en húngaro sobre 
la Feria Cultural, en AMH enero-febrero 
2009. La R.] Allí daban información so-
bre Hungría, porque en esa época todo 
el mundo quería a Hungría y se acercaba 
con simpatía. Ahora me informaron que 
ni este año ni al otro se atreverían a orga-
nizar una semana húngara similar, ya que 
tienen miedo... 

... UNA HISTORIA COMPLICADA                                                    Cont. de pág. anterior 

Es induda-
ble que hay 
una gran ba-
talla ideoló-
gica entre la 
oposición y 
el oficialis-
mo en Boli-
via, pero es 
algo interno: 
lo tienen que 
resolver entre ellos. Sin embargo, mi 
problema es que aparentemente ambos 
bandos están usando este caso de Eduar-
do Rózsa-Flores y sobre todo el caso de 
Előd Tóásó, por lo que me temo que los 
intereses de este chico irán a caer en el 
medio y nadie le va a prestar demasiada 
atención a su protección. Hay que saber 
que para el tipo de delito del que se lo 
acusa las leyes de Bolivia pueden castigar 
con 30 años de prisión. No existe pena de 
muerte en Bolivia, pero sí 30 años, ¡y no 
hay mínimo! Yo creo que a Előd Tóásó lo 
contrataron para trabajo de informática y 
no tenía mucho que ver con todo en lo que 
lo involucran a Eduardo Rózsa-Flores. 

Hay algo muy importante: conforme 
a las leyes de Bolivia, el proceso debe 
realizarse en la misma región donde co-
metieron el supuesto hecho delictivo. Pero 
lamentablemente se pasaron a La Paz. 
Por eso el defensor de Előd Tóásó está 
apelando e indica que el juez paceño no 
tiene jurisdicción. El caso debe debatirse 
y juzgarse en Santa Cruz. - Tengo pocas 
esperanzas al respecto… 

Creo que el proceso a Előd Tóásó tiene 
que comenzar dentro de unos días o como 
máximo dos semanas. La fiscalía tiene 
que presentar las evidencias, todo lo que 
pudieron colectar y acumular durante sus 
investigaciones, y luego, conforme a esas 
evidencias, la defensa tiene que construir 
su estrategia. Aún se están publicando 
unas pocas informaciones, pero éstas no 
sirven más que para desviar la atención de 
la gente y ocultar los hechos, ocultar todo 
lo que había ocurrido verdaderamente en 
Santa Cruz. Esta es mi opinión.”

Agradecemos al señor Embajador por 
haberse prestado a la entrevista y dedi-
cado su tiempo a relatar estos aconteci-
mientos para nuestros Lectores.

Eduardo Rózsa-Flores 
en su exótico jardín en 

Püspökszurdok, Hungría 

Sacan de la morgue los restos de 
Jorge Eduardo Rózsa-Flores (Santa Cruz)

El poeta húngaro Tibor Tollas 
nació en Nagybarca, Hungría, el 
21 de diciembre de 1920 y murió en 
Munich, el 19 de julio de 1997. En-
tre sus antepasados ilustres hubo 
militares que sirvieron bajo el man-
do de Lajos Kossuth, héroe de la 
Guerra de Independencia de 1848. 
Se graduó en la Academia Militar 
Ludovica, en Budapest y, en 1941, 
ya estaba enlistado como teniente, sirviendo 
durante la 2ª Guerra Mundial como oficial. 
En 1945 sufrió severas lesiones en ambas 
manos. Quedó arrestado por acusaciones 
falsas por el temido servicio secreto ÁVO en 
1947, y el Tribunal del Pueblo lo condenó a 
9 años de prisión (cumplidos en Budapest, 
Vác y el campo de trabajos forzados en las 
minas de Tatabánya). Fue liberado en 1956. 
Durante la Revolución, sirvió como oficial 
de enlace. Luego del aplastamiento de la 
Revolución por las tropas soviéticas, huyó a 
Occidente y se estableció en Munich, donde 
fundó con sus ex compañeros de prisión uno 
de los mayores periódicos de la emigración, 
“Nemzetőr” (El Centinela Nacional), cuyo 
director fue durante 40 años.  

El poeta 
y editor 

Tibor Tollas

Tibor Tollas, fundador del Nemzetőr, el periódico 
más trascendental de la emigración en la lucha 
anticomunista 

Homenaje a Tibor Tollas, poeta y editor húngaro

Tibor Tollas, un poeta que estuvo va-
rios años en prisión durante la época más 
represiva del régimen comunista húnga-
ro, cuenta que en la cárcel de Visegrád, 
donde estaba encarcelado con centenares 
de intelectuales, se entretuvieron durante 
más de un año creando un concurso de 
traducción de poesía. Primero tuvieron 
que decidir qué poesía traducir. Tarda-
ron meses en pasar las nominaciones 
de celda a celda, y 
varios meses más 
pasándose ingenio-
sos mensajes secre-
tos antes de hacer el 
recuento de votos. 
Finalmente, se acor-
dó que el poema de 
Walt Whitman ¡Oh 
capitán, mi capitán! 
fuese el poema a tra-
ducir al húngaro, en 
parte porque era uno 
que la mayoría de 
los presos podían re-
cordar de memoria 
en inglés original. 
Entonces, comenzó 
el trabajo en serio: 
todos se afanaron 
en hacer su propia versión del poema. 
Ninguno tenía papel ni disponía de útiles 
de escritura. Tollas esparcía una capa de 
jabón sobre las suelas de sus zapatos y 
escribía con un mondadientes. Cuando 
aprendía de memoria una línea, cubría 

Excelente organizador, supo interpretar sus 
propios poemas con un fuego inigualable, 

transmitiendo emoción y pasión

Mihály Csíkszentmihályi (*):

Palabras

Mucho se comenta, mucho se lee – pero poco se sabe:  Claves de la gripe porcina
¿Qué es la gripe porcina?

Es una infección respiratoria aguda en los 
cerdos, causada por uno o varios virus de la 
influenza. Se puede contagiar de forma directa 
e indirecta. Tiene una mortalidad relativamente 
baja: del 1 al 4%.

La gripe porcina es causada por un virus de 
influenza tipo A. En este caso es del subtipo 
H1N1, pero también circulan otros subtipos 
en cerdos (H1N2, H3N1, H3N2). Si bien la 
mayoría de los virus de gripe porcina suelen 
infectar sólo a los cerdos, a veces cruzan la ba-
rrera entre las especies y contagian a humanos. 
El contagio más frecuente es entre persona 
y persona.

El brote se puede dar a lo largo de todo el 
año, aunque las incidencias son mayores en 
otoño y en invierno en zonas calurosas. Los 
síntomas son similares a los de la gripe es-
tacional, pero los virus de la influenza porcina 
H1N1 son antigénicamente muy diferentes de 
los virus H1N1 de los seres humanos; por con-
siguiente las vacunas de la gripe estacional para 
las personas no proporcionan protección contra 
los virus de la influenza porcina H1N1. 

No hay vacunas que contengan el virus de 
gripe porcina que enferma a las personas. Los 
virus de influenza mutan muy rápidamente. 

Importante: Por ahora no se demostró que 
la gripe porcina sea transmisible a las personas 
por comer cerdo correctamente manipulado y 
preparado u otros productos derivados de los 
cerdos. El virus de la gripe porcina muere a 
temperaturas de cocción de 70ºC.

Para prevenir el contagio:
* Mantenerse alejados de las personas que 

tengan infección respiratoria.
*  No compartir alimentos, vasos o cubiertos
* Ventilar y permitir la entrada del sol en 

la casa, las oficinas y en todos los lugares 
cerrados
* Mantener limpia la cocina y el baño, uten-

silios, así como juguetes, teléfonos u objetos 
de uso común.
* Abrigarse y evitar cambios bruscos de 

temperatura.
*  Comer frutas y verduras ricas en vitaminas 

A y C (zanahoria, naranja, mandarina, lima, 
limón y ananá).
* Lavarse las manos frecuentemente con agua 

y jabón.
En caso de presentar un cuadro de fiebre alta 
de manera repentina, tos, dolor de cabeza, 
muscular y de articulaciones, deberá acudir de 
inmediato a su médico o a su centro de salud.

(Agradecemos a Carlos Besenyi)



JUNIO 2009                                                  ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                          SP. III

Este mes Mateo Peti-
nato nos dejó muy bien 
representados. En la 2ª 
Prueba Infantil de la 
F.A.E. en Rosario salió 
1º, invicto.

De acuerdo al Ranking 
Infantil, quedan preseleccionados tirado-
res para acceder al XXVIIIº Campeonato 
Sudamericano Infantil, a realizarse en 
Santiago de Chile. Entre ellos se encuen-
tran esgrimistas del Club Hungária, que 
son: Milagros Barrios, Agustín Cañiza-
res y Maximiliano Lutz.

Nuestro tirador cadete de Sable Mascu-
lino, Péter Gavajda, se encuentra con su 
brazo izquierdo enyesado por una fractura 
producto de un accidente. Esto no le ha 
quitado su ánimo de seguir entrenando, 
pero por supuesto no le está permitido 
participar en los torneos.

Por otro lado, László Gáspár, nuestro 
Campeón de Espada, está incursionando 

en sable. El 2 de mayo, 
en la 2ª Prueba del Gran 
Premio, obtuvo el 2º 
puesto en esa especialidad.

En el CeNARD este 9 de mayo, Mi-
lagros Barrios ganó un 2º puesto en el 
Torneo Interfederaciones.

Vemos que los más pequeños ponen 
todo su empeño y eso reditúa en los resul-
tados. ¡Adelante, nomás! ¡Que siga este 
buen comienzo de temporada!

Como ya lo informamos a nuestros 
Lectores (AMH enero-febrero 2009), 
debido a los buenos oficios del embajador 
D. Mátyás Józsa y de la presidenta de 
FEHRA, Eva Szabó de Puricelli, la colec-
tividad húngara fue aceptada a ingresar al 
prestigioso Club Europeo como miembro 
integrante.

Esa asociación se debe a la unión de 
clubes de larga historia en la Argentina. 
Nuestra integración a las comunidades 
europeas en la Argentina no es más que 
el reflejo de lo que ocurrió al ampliarse la 
Unión Europea. A nuestra colectividad le 
cabe el honor de ser en la Argentina el 1er 
miembro nuevo después de esa amplia-
ción en Europa, y es por esa circunstancia 
que la distinguida Comisión Directiva 
ha elegido bajo el mando de quien es su 
nuevo presidente a partir del 1º de febrero 
pdo., el holandés Piet Verdult, la sede del 
Club Hungária para su 1ª reunión, el 8 de 
mayo último.

Según la lista oficial estuvieron presen-
tes alrededor de la gran mesa: 
Presidente: Piet Verdult (Asociación 

Holandesa en la Argentina)
Secretario General: Alfredo Wodtke
Vocales: Eduardo Cosentino (Hurling-

ham Club), Giovanni Mosca (Circolo 
Italiano), Jorge Albertsen (Club Danés), 
John D. Wilson, Bernardo Oberbeil (Club 
Austríaco)
Gerente General ad honorem: Gerhard 

O. Krummacher (Hurlingham Club)
Síndico titular: Eugenio Ugrio
Nilsson Lars (Asociación Sueca)
Carla Stara (ABBA, Asociación Belga 

en Buenos Aires)

COMISIÓN JÓVENES
Presidente: Walter Endler
Presidente Saliente: Nicolás Leon-

hardt
Roberto Bauer, corresponsal

Por parte húngara, FEHRA estuvo re-
presentada por su presidenta, Eva Szabó 
de Puricelli y su secretario Miklós Vattay, 
mientras que por parte de los anfitriones 
del Club Hungária, el presidente Martín 
Zöldi pronunció unas breves palabras de 
bienvenida, resaltando la importancia de 
la ocasión y el honor de poder recibir a los 
invitados en nuestra sede. En la ocasión 
se lució especialmente nuestro jefe de 
cantina, Omar. La mesa estaba muy bien 
puesta, decorada con el toque especial 
personalizado de las banderitas de todas 
las naciones participantes. El pequeño 
ágape servido fue manifiestamente de 
agrado de los comensales. ¡Bravo, Omar 
y equipo!

Transcribimos la carta que posterior-
mente envió el Presidente Piet Verdult a 
la Sra. Eva Szabó:
“Muy estimada Eva,

En nombre de mis colegas en nuestra 
Comisión Directiva y de la Comisión de 
Jóvenes, ¡quiero agradecer a Usted, a 
las demás autoridades de la Comunidad 
Húngara que estaban presentes, a Omar 
y al personal del Club Hungária por la 
muy cálida y excelente recepción que nos 
presentaron el viernes pasado!

Piet Verdult
Presidente Club Europeo”

Por parte nuestra, ¡esperamos que vuel-
van a visitarnos muy pronto!     

(SKH)

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

esgrima hungária

EL  RINCÓN  DE  MAUSI

Ingredientes:
Tomates confitados         4
Espinaca fresca             1 atado
Supremas de pollo           2
Panceta en lardons        150 gr
Limón            1/2
Aceite de oliva           c/n
Palta               1
Sal y pimienta                c/n
Aderezo:
Mayonesa           2 C
Crema            2 C
Queso roquefort           25 gr
Pasta a las hierbas:
Harina            100 gr
Huevo                1
Agua             1/2 C
Aceite de oliva            1/2 C
Hierbas picadas                 1 C

Preparación:
Cortar los tomates al medio, rociar con aceite 

de oliva y sal. Llevar a horno bajo por unas 3 
horas. Cocinar las supremas de pollo en el horno 
por unos minutos, retirar y cortar en láminas. 
Saltear la panceta cortada en lardons con un poco 
de aceite de oliva hasta que quede levemente 
crocante.

Retirar y, en la misma sartén, saltear muy rá-
pidamente las hojas de espinaca. Colocar dentro 
de un bol, junto con el resto de los ingredientes. 
Realizar el aderezo uniendo la mayonesa con la 
crema y el queso roquefort desmenuzado. Servir 
la ensalada dentro del recipiente hecho con masa 
de pasta. Rociar por encima con el aderezo.

Pasta a las hierbas:
Unir en un bol la harina con el huevo, el agua, 

el aceite de oliva y las hierbas picadas. Amasar 
bien y estirar finamente. Disponer sobre el revés 
de un bol levemente aceitado y llevar al horno 
para secar.

Concierto de Ars Hungarica 
en la Embajada de Hungría

Un exquisito programa de salón, original y de alto vuelo
El 13 de mayo Ars Hungarica organizó 

un concierto para sus patrocinadores en 
los salones de la Embajada de Hungría, 
cedidos gentilmente por el embajador, 
D. Mátyás Józsa,  con música de cámara 
de Franz Joseph Haydn y sus contempo-
ráneos. 

De entra-
da se escu-
charon dos 
divertimenti 
de Haydn. El 
primero para 
b a r y t o n , 
s i n g u l a r 
instumento 
derivado de 
la viola da 
gamba y an-
tecesor del 
violonchelo, 
para el que 
Haydn escri-
bió numero-
sas obras por 
encargo de 

su empleador, el príncipe Miklós Ester-
házy, que gustaba de tocar el instrumento 
a menudo. Leopoldo Pérez Robledo, 
luthier de este baryton de aspecto especta-
cular, explicó su funcionamiento:  además 
de las habituales 6 o 7 cuerdas, incluye  
cuerdas de simpatía que pasan por debajo 
de la tastiera y que tienen su puente inde-
pendiente, con entre 9 y hasta 24 cuerdas 
para pulsar. El mismo Pérez Robledo pasó 
a demostrar lo dicho, tocando un hermoso 
e inspirado solo.

Luego, juntamente con Sylvia Leide-
mann, tocaron el otro delicado diverti-
mento, para baryton y clave. Sylvia tocó 
en un hermoso clave Ruckers 1612, de la 

fabricación de Pérez Robledo, luego de lo 
cual pasó a otro instrumento del mismo 
luthier, el muselaar, de teclado más corto 
y parecido al virginal, que se utilizaba en 
Holanda en conciertos familiares en el 
siglo XVII. Tocó fragmentos del manual 
de Stark, editado en Sopron, Hungría, 
en 1690, y una obra inglesa del Virginal 
Book, llenando el salón de un clima muy 
especial. 

Siguió el virtuoso de violín, Roberto 
Rutkauskas, con una Fantasía para violín 
solo de Georg Telemann, y nuevamente 
Sylvia Leidemann en clave con una deli-
ciosa sonata del poco conocido Gottlieb 
Türk. 

Finalmente, los tres instrumentistas se 
unieron para tocar La Follia, una obra 
muy amena de Arcangelo Corelli, y 
terminaron con rítmicas danzas de reclu-
tamiento, los verbunkos, de Hungría, del 
siglo XVIII. El público que llenó la sala 
reconoció con prolongados aplausos a los 
artistas de grandes merecimientos. 

La velada terminó con una comida 
de especialidades húngaras. Así los 
comensales se quedaron todavía largo 
tiempo comentando y brindando con un 
excelente vino.

Miklós Székásy

Además de las cuerdas habi-
tuales para el arco, el baryton 
incluye cuerdas adicionales en 
la parte trasera para pulsar 

Detalle: El teclado corto del muselaar, 
instrumento prevaleciente por excelencia 

en los salones de los S. XVII y XVIII 

El muselaar 

El hermoso clave Ruckers 1612 

Importante acontecimiento en el Club Hungária:

Reunión de la Comisión Directiva del Club Europeo

Una parte de los presentes rodeando la mesa festiva en el Club Hungária               Foto Zombory

De todo un poco…

Compilado por
Henriette Várszegi

ENSALADA DE POLLO CON PALTA

Nuestro próximo número  sale a fines del mes de julio de 2009
CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN CONJUNTA DE JULIO Y AGOSTO:  

Viernes 12 de JUNIO
(fecha tope de la Redacción para recibir material y/o datos a publicar) 

 Tel.fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081

susanabenedek@ciudad.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

playland park
Centro de entretenimiento

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

ESEMÉNYNAPTÁR  2009. JÚNIUS - JÚLIUS

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

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

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet 
(a hó 2. és 4. vasárnapján spanyol nyelven)

A magyar nyelvű igehirdetések a www.amerke.blogspot.com 
oldalon  olvashatók és meghallgathatók

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org

Földes Ferenc atya misézik magyar nyelven:
- Minden szombaton 18 órakor a Hungáriában
- Minden vasárnap 11 órakor a Mindszentynumban 
- Minden nap reggel a Mindszentynumban

 Magyar nyelvű gyónás: Cel. 15-3349-9006

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Minden 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet

CALENDARIO DE JUNIO - JULIO 2009
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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" 

Embajada de la 
República de Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As. 
(entre Virrey del Pino y La Pampa)

Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859
mission.bue@kum.hu

Embajador: Mátyás Józsa
Consejero: András Drexler, Ph.D.
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Consulado:   V. del Pino 4045 

(C1430CAM) Bs. As. 
Tel.: +54-11-4555-6862

Cónsul:  Zsolt Király
consulate.bue@kum.hu
Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra.Isabel)

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

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

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. Atilio Rugonyi
Miércoles, jueves y viernes de 19.30 
a 21.30 hs.  Sábados de 15 a 18 hs.
 hungariabuenosaires@gmail.com

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Primer y tercer jueves de cada 

mes, de 11 a 12 hs.: 
Música Húngara

Radio Nacional Clásica 
FM 96.7 MHz. Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A
AM-860 Radio DIGITAL

www.digital860.com.ar

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Prov. de Buenos Aires
Argentina

E-mai l :                               Tel.: (54-11) 4744-2771
turul@arnet .com.ar                 Fax: (5411) 4746-1779

ERD
ÉLY

I Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
Venta y Alquiler de Propiedades

4229-8433 / 4205-1173    
 danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina
Directora: Susana Kesserű de Haynal

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  

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

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

 SUSANA SEBESS

Társasutazások magyar és angol     
nyelvű idegenvezetővel

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés) 

Carlos Pellegrini 1023 Piso 12 – C1009ABU – Buenos Aires, Argentina 
Tel. (54-11) 4108-3220                              ssebess@furlong-fox.com.ar

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

JÚNIUS
Június 1, hétfő, 20.30 óra: Magyar-cseh zeneest. ARS HUNGARICA. 
Auditorio Belgrano (l. részletek AMH 2009. május SP II o.)
Június 5, péntek, 20.30 óra: Koncert. Szakály Ágnes magyar cim-
balomművésznő, klarinét és cselló kíséret, ZIK Ösztöndíjbizottság 
szervezésében, Hungária (részletek lásd hirdetés 8.oldal)
Június 6, szombat, 18.30 óra: Hangverseny. Szakály Ágnes cimbalom, 
és vonósnégyes, magyar folklórzene. Beléptidíj: $ 15.-. Mindszentynum 
tagoknak $10.- Mindszentynum
Június 7, vasárnap, 11 óra: A Csíksomlyói Szűzanya ünnepélyes 
intronizációja a Mindszentynumban. Szentmise. Coral Hungaria éne-
kel. Díjmentes közösségi gulyásleves és almás pite, a Mindszentynum 
vendégeként, önkéntes költségmegtérítéssel. Jelentkezés 4864-7570 / 
4572-3626. 14 óra: Nyílt Választmányi gyűlés minden jelenlevő szá-
mára. Mindszentynum
Június 13, szombat, 18 óra: Bartók Béla fíúcscs. parancsnoki átadás 
és tábori beszámoló. Hungária
Június 20, szombat, 12 óra: Debrecenből, a „Fazekas Mihály Gim-
názium”-ból diákcsere alapon 7 diák érkezik közénk, 2 hónapra a ZIK 
ösztöndíj szervezésében. Elhelyezésük családoknál, iskolázás a Szent 
László Iskolában. Minden koloniális eseményben részt vesznek. Cho-
ripánnal és vidám programmal fogadjuk őket. Hungária
Június 21, vasárnap, 12.30 óra: Disznótoros ebéd. Sans-Souci zenekar. 
Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4209-6333. Valentín Alsina-i Dalkör
Június 27, szombat, 17.30 óra: Léánycs.csapat tábori beszámoló. 
MIK-szoba. Hungária
Június 30, kedd: Regösök indulása Magyarországra

JÚLIUS
Július 5, vasárnap, 11 óra: Szent László Mise és ebéd. Szent László 
Iskola (Mindszentynumban nincs mise)
Július 11, szombat, 16 óra: Irodalmi Kör előadás. Lajtaváryné Benedek 
Zsuzsi: „Mosolygó anyanyelvünk”. Társas tea. Szent László Iskola
Július 11, szombat, 20 óra: Szavalóest, a fiatalabbak szervezésében, de 
minden korosztály részvételével. MIK-szoba. Hungária (l. részleteket 
HUFI III.o.) 

Kellemes téli szünetet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

JUNIO
Lunes, 1° de junio, 20.30 hs.: Velada musical húngaro-checa. ARS 
HUNGARICA. Auditorio Belgrano. (Detalles AMH mayo SP II)
Viernes, 5 de junio, 20:30 hs.: Concierto de cimbalón Ágnes Szakály 
(Hungría), acompañan clarinete y chelo. Organiza Comisión de Becas 
del ZIK. Contribución $ 20.-, socios Hungária $ 15.- Hungária
Sábado, 6 de junio, 18.30 hs.: Concierto de cimbalón Ágnes Szakály 
(Hungría) y cuarteto de cuerdas. Obras del folklore húngaro de Xavier 
Fernández (estreno). Bono contribución $ 15.-, socios de Mindszentynum 
$ 10.- Mindszentynum
Domingo, 7 de junio, 11 hs.: Solemne entronización de la Virgen de 
Csíksomlyó. Misa. Canta Coral Hungaria. Almuerzo comunitario s/car-
go, sopa gulyás y postre. Contribución voluntaria a los gastos. Reservas 
4864-7570 o 4572-3626. 14 hs.: Reunión de Consejo Directivo, abierta 
a los presentes 
Sábado, 13 de junio, 18 hs.: Cambio de jefatura Agrupación Béla 
Bartók, seguido por el audiovisual del campamento. Hungária
Sábado, 20 de junio, 12 hs.: Llegan por 2 meses 7 estudiantes del Cole-
gio „Fazekas Mihály” de Debrecen/Hungría por intercambio estudiantil. 
Comisión de Becas del ZIK. Alojamiento con familias del ZIK, cursarán 
clases en el Colegio San Ladislao y participarán en toda actividad de la 
colonia. Los recibimos con choripán y ameno programa. Hungária
Domingo, 21 de junio, 12.30 hs.: Almuerzo de chacinados. Orquesta 
Sans-Souci. Reservas: 4244-1674 / 4209-6333. Valentín Alsina
Sábado, 27 de junio, 17.30 hs.: Informe audiovisual de las Guías 
Húngaras. 1° piso. Hungária
Martes, 30 de junio: El Conjunto Folklórico Regös inicia su viaje a 
Hungría

JULIO
Domingo, 5 de julio, 11 hs.: Misa San Ladislao y almuerzo. Colegio 
San Ladislao (no se celebrará misa en Mindszentynum)
Sábado, 11 de julio, 16 hs.: Conferencia en húngaro. Círculo Literario. 
Expone Susana Benedek de Lajtaváry. Té. Colegio San Ladislao.
Sábado, 11 de julio, 20 hs.: Velada de declamación entre amigos. En 
húngaro. Salón MIK. Hungária
¡Felices vacaciones de invierno para todos nuestros queridos lectores!

Avisos parroquiales - ¡de verdad!
- Para los que tienen hijos y no lo saben, tenemos en la 

parroquia una zona arreglada para niños. 
- El grupo de recuperación de la confianza en sí mismo 

se reúne el jueves por la tarde, a las ocho. Por favor, para 
entrar, usen la puerta trasera. 

- Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de beneficencia! Es una 
buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en 
casa. Traigan a sus maridos. 
- El próximo martes por la noche habrá cena a base de porotos en el 

salón parroquial. A continuación tendrá lugar un concierto. 

Colabore con la 
Comisión de Becas del ZIK

Gran concierto 
en el Club Hungária 

viernes 5 de junio, 20.30 hs. 
Ver detalles en el Calendario
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