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Wass Albert:                                                             Nagypénteki sirató
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.

Véreim! Véreim! Országutak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
Mindég kettőt, soh’se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.

Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.

Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.

Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
júdáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy utakra megyünk.
Messzi nagy utak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.

Nem! Nem veszünk el! Mert végül is 
minden rajtunk fordul. Csak az vész 
el, aki a harcot feladja – kiáltja visz-
sza Tóth Miklós, a Hollandiai Mikes 
Kelemen Kör elnöke, Hága

Hittel és bizalommal teli boldog húsvéti Föltámadást kívánunk!

Beszélgetés Dr. Balázs Péter külügyminiszterrel
Szül. Kecskeméten 1941, közgazdász, diplomata, 
egyetemi tanár 
1982-től a brüsszeli magyar külkereskedelmi 
kirendeltség vezetője 
1994-2000 Dániában és Németo.-ban nagykövet
2003 óta a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora
2003-2004 Állandó Európai Uniós Képvisele-
tének vezetője
2004 Európai Bizottság tagja, az első magyar 
EU-biztos
2009. április 16-tól a Bajnai-kormány külügy-
minisztere.
1 napra látogatott Argentínába 2010. már-
cius 12-én: http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/
bal/Aktualis/Szovivoi_nyilatkozatok/BP_ARG_100313.htm

*
Mennyire van megelégedve a Buenos Ai-
res-i tárgyalásokkal?

Mondhatni nagyon. Ez egy hivatalos kül-
ügyminiszteri látogatás, célja a Külügymi-
niszteri találkozó. Ilyen sok éve nem volt. 

Jeszenszky Gézával volt utoljára?
Tudtommal 97-ben Kovács László volt 

még itt, de azóta nagyon nagy lyuk adódott 
a kapcsolatokban, és ezt most pótolni kellett, 
mert időközben rengeteg minden történt: 
Magyarország belépett a NATO-ba, majd 
az EU-ba. Ez alapvetően megváltoztatta a 
helyzetünket Európában és a világban. Ar-
gentína pedig szomszédjaival sokat javított 
a kapcsolatain, világgazdasági tényezővé 
vált, közben létrejött a G20-nak nevezett 
teljesen új csoportosulás, amelynek szintén 
egyik mértékadó tagja. Most itt két új ország 
beszélt egymással.
Innen holnap indul São Paulóba?

Innen még egy napra visszamegyek Brazí-
liába, március 15-re való tekintettel ünnepi 
szónoknak.
Amikor tavaly áprilisban külügyminiszter 
lett, mondhatni első dolga a bolíviai vál-
sággal, vagyis a Rózsa Flores Eduardo és 
társai körül zajló üggyel való foglalkozás 
volt. Véleménye szerint Bolívia részéről 
politikai manőverről volt szó? Eszköznek 
használta föl a csoportot a kormány, saját 
érdekében?

Számunkra ez nem egy politikai ügy. Kon-
zuli ügy. Minden magyaron segíteni kell, aki 
bajba kerül, függetlenül attól, hogy hogyan 
került abba a helyzetbe. Emberekről van szó. 
Van, akit megöltek. Eduardo Rózsa Flores 
egy nagyon ismert ember volt Magyaror-
szágon is. Én még azt sem firtattam nagyon, 
hogy hová való magyarok a csoport tagjai, 
mert fölmerült, hogy román állampolgár 
az egyik. Azt mondtam, hogy segítsünk a 
bajban, tegyünk meg mindent, amit tudunk. 
Hangsúlyozom, hogy ez nem Magyarország 
és Bolívia ügye, hanem ez azoknak az em-
bereknek az ügye, akik valamilyen különös 
kalandra vállalkoztak, odamentek. Erre 
szokták mondani: rosszkor rossz helyen vol-
tak. Azt gondolom, hogy szinte föltálalták 

magukat bűnbaknak, hogy rajtuk mutassa be 
a bolíviai elnök, hogy itt állítólag ő ellene 
merénylet készült. Így belegabalyodtak a 
bolíviai belpolitikába. De ha ők nem mennek 
oda, akkor ez nem történik meg velük. Szán-
dékuk mindenképpen valamilyen kalandos 
akcióban való részvétel volt.
Miután azt mondta, hogy minden magya-
ron segíteni kell, mi a magyar kormánynak 
a hozzáállása a Kárpát-medencei magyar-
sághoz ma?

A Kárpát-medencében 8 országban élnek 
őshonos magyarok. A történelem a fejünk 
fölött tologatta a határokat. A mai helyzet 
azt mutatja, hogy a Magyar Köztársaságon 
kívül 2 államban a magyarok országos 
politikai tényezők: Románia és Szlovákia 
politikáját befolyásolja a magyar pártok 
állásfoglalása. Romániában jelenleg is 
kormányon vannak a magyarok, az RMDSZ 
- ez egy nagyon nagy vívmány. Ezek az 
emberek magyarságukat megőrizve, nem 
átállva, versenyképesek a román politiká-
ban. Nézem őket a TV-ben, ahogyan vála-
szolnak románul a bejövő kérdésekre a ro-
mán országgyűlésben. A magyarság díszére 
válik az a tudás és azok a készségek, amivel 
ezt ők elérték az ottani magyarság javára. 
Szlovákiában már voltak kormányon a ma-
gyarok. Sajnos ott kisebb az egység közöttük 
és ezzel a saját esélyeiket gyöngítik. Ha a 
magyar koalíció pártja és az újabban alakult 
Híd-Most nevű párt egy zászló alatt indulna, 
sokkal többre mennének. Ilyen helyzetben 
az egység sokkal hasznosabb. Azonban ők 
is számítanak: országos tényező az, hogy a 
szlovák parlamentben mit mondanak, hogy 
szavaznak, hogyan cselekszenek.

További két országban a magyarok nem 
országos tényező, de tartományi szinten 
fontosak. Ez Szerbiában a Vajdaság, és 
Ukrajnában Kárpátalja. Mind a két tar-
tományban a magyarokra oda kell figyelni 

mert ott fontosak, noha országosan már nem. 
Egész Ukrajnának a magyarok 0,03%-át 
teszik ki, mert nagy az ország.

További 3 országban a magyarok csak 
helyi település szinten vannak ott. Ott figyel-
nek rájuk, de már nem érik el a tartományi 
ingerküszöböt: ez Szlovénia, Horvátország 
és Ausztria. Ezekben nagyon erős a beol-
vadás, Ausztriában jelenleg a honvédelmi 
miniszternek magyar neve van, de nem tud 
egy szót sem magyarul. 

Szlovéniában a Lendvai gimnázium állí-
tólag kétnyelvű. Nekem volt olyan kísérőm, 
egy Ljubljanában a Külügyben dolgozó fia-
tal lány, aki csak törve tud magyarul, pedig 
állítólag magyar érettségije van. De ott már 
inkább szlovénul tanultak. Ezzel azt akarom 
illusztrálni, hogy még a Kárpát-medencében 
is 3 különböző esetet kell kezelni. 

A magyar kormánynak a politikája egy-
értelmű: alkotmányos kötelességünk, 
hogy a magyarok érdekeit védjük, minden 
körülmények között. A cél pedig az, hogy a 
szülőföldjükön legyenek boldogok és sike-
resek. A németek, nem ismerve a helyzetet, 
gyakran tanácsolták nekünk, hogy „fogadjá-
tok vissza őket”. Erre mindig azt mondtuk: 
vissza? Hiszen nem mentek el! Mindig ott 
voltak, ahol most vannak! Tehát nem az a 
cél, hogy őket magunkhoz édesgessük és 
Magyarországra telepítsük. Szerintem ez 
rossz. A cél az, hogy a magyarság meg-
maradjon a szülőföldjén, ott boldoguljon, 
gyarapodjon, és ne érje hátrány azért, mert 
magyar. 
Az imént a két első esetben az egységet 
említette és nem érintette az autonómia 
kérdését. 

Én azt gondolom, hogy aki tényleg jót 
akar a magyaroknak, az konkrét esetekben 
gondolkodik és nem jelszavakban. 
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egy készülő törvényről 
vitatkoztunk és próbáltuk 
annak a szövegét befolyá-
solni, a végrehajtási uta-
sítás menetközben éppen 
az EBESZ-en keresztül 
sokat enyhült. De attól a 
perctől kezdve, hogy idén, 
január 1-jén életbe lépett, 
mi átállítottuk a radarokat 
és azt mondtuk: várjuk 
az alkalmazást. A konkrét 
esetet. Én szeretném látni 
az első büntetést. Furcsa, 
ugye, hogy ezt mondom, 
de tényleg így gondolom, 
hogy szeretném látni az 
első esetet, mert amikor 
egy konkrét eset adódik, rögtön indítanak 
egy próbapert azért, hogy ne fordulhasson 
elő újból valamilyen sérelem. Ha a szlo-
vákok nagyon akarták volna, akkor január 
2-tól már osztogatták volna a büntetéseket. 
Most március van, egyelőre nincs ilyen eset. 

Felállítottunk egy alapot. Elég nagy el-
lenkezésbe ütközött Szlovákiában, de még 
az EBESZ is egy kicsit csóválta a fejét: 
50.000.000 forintot félretettünk arra, hogy 
ha kell ügyvédi védelem vagy bármi, Ma-
gyarország állja a számlát. Egyelőre nincs 
ilyen eset. 
Az a baj, hogy a törvény a népet magát 
fölpiszkálta… 

A baj az, hogy pusztán a rendelkezés meg-
ijeszt, megfélemlít embereket. Volt egy 
konkrét példa: még messze az alkalmazás 
előtt az a hír jutott el hozzánk, hogy a szlo-
vák posta elnöke kiadott egy rendelkezést, 
hogy az alkalmazottak munkaidőben csak 
szlovákul beszélhetnek. Amint ezt meghal-
lottam fogtam a mobiltelefont és azonnal
hívtam a szlovák külügyminisztert. Mon-
dom neki az esetet. Azt mondja erre: ez nem 
lehet, törvény még nincs alkalmazásban. 
Azonnal kérdőre vonta a kollegáját, Ludo-
mir Važny közlekedési minisztert, hogy mi 
ez? A miniszter azonnal utánanézett a pos-
tánál és megállapította, hogy a posta elnöke 
túlbuzgóságában hozta ezt a rendelkezést. 
Rögvest vissza kellett vonnia. 
Az unión belül egyáltalán foglalkoznak a 
kisebbségek sorsával? Vagy az a fölfogás, 
hogy ezt minden országnak saját magának 
kell elintézni? 

A gyakran fölemlegetett Lisszaboni Szer-
ződésbe bekerült egy passzus, amit annak 
idején mi erőltettünk amikor ezt fogalmaz-
tuk. Én is ott voltam, és szónokoltam mel-
lette. Tehát van rendelkezés. Persze, amikor 
az uniós szinten a kisebbség szó elhangzik, 
akkor van, aki a nőkre gondol, van, aki a 
gyerekekre, van, aki a nyomorékokra - na-
gyon sokmindenre gondolnak. Tehát hogy 
ez világos legyen mindig hozzátesszük, 
hogy nemzeti és etnikai kisebbségekről 
beszélünk. Az unió akkor reagál, ha konkrét 
eset van. Elvi állásfoglalásokat ilyen dolog-
ról nem ad ki. Sokan azt mondják, miért 
nem szól már az unió valamit a szlovák 
nyelvtörvény ügyében? Mert nem fordult 
elő konkrét eset! Ugyanakkor egy brüsszeli 
újság nyilvánosságra hozott egy belső véle-
ményt, amit a bizottság jogi szakértői írtak 
és amiben elemezték, hogy ha alkalmaznák 
ezt a nyelvi törvényt munkavállalókra, és 
azért szenvedne hátrányt egy - mondjuk 
- magyar, mert nem tud elég jól szlovákul, 
azt ugyanúgy bírálnák el, mint amikor tagál-
lamok között egyenlő esélyt kell biztosítani: 
például amikor egy lengyel megy Franciaor-
szágba, őt se érheti hátrány. Másszóval: 
ami érvényes az unió által, az érvényes az 
országon belül. Az unió tud lépni ha adnak 
neki egy konkrét esetet.
Beszéltünk a Kárpát-medencéről. Mi 
Magyarország mai hozzáállása a nyugati 
emigrációhoz, szórványmagyarsághoz?

Itt két külön emberi sorsról van szó: a 
Kárpát-medencei őshonos magyarság - és 
az emigráns magyarság. Nem is indokolt 
mindent összevonni és úgy elnevezni, hogy 
„határontúli magyarok”, mert rögtön ketté-
ágazik. Teljesen külön kéne választani a két 
kérdést, sőt kormányzati szempontból még 
külön intézménybe is tenném otthon ezt a 
két kategóriát. Valahol persze összeér nyel-
vi-kulturális szempontból, de alapvetően 
inkább a különbségeket kellene látni. Itt 

fölmerül a generációs kér-
dés is: aki maga jött el Ma-
gyarországról, vagy annak a 
gyermeke, annak az unoká-
ja, vegyes házasság, semmit 
nem tud már magyarul de 
őrzi a gyökereket - tehát itt 
nagyon sokféle eset van. Itt 
szeretem fölhozni azt, amit 
én anyaország-szerepnek 
hívok: kéne ezeknek az 
embereknek adni egy ka-
paszkodót, egy támaszkodót 
Magyarországon. Az anya 
az egy nagyon szép fogalom 
és bizony felelősséggel jár. 
Tehát az anyaországnak 

gondoskodnia kellene mindenkiről, aki 
kapcsolódik Magyarországhoz. Tovább 
megyek: föl kéne ébreszteni benne a ra-
gaszkodást. 

Ezt a lehető legszélesebben kellene ér-
telmezni. Németországban pl. találkoztam 
csodálatos emberekkel, akiket Magyaror-
szágról svábként telepítettek ki, és mégis 
őrizték a magyar nyelvet és kötődtek Ma-
gyarországhoz. Lehet, hogy ők nem ma-
gyarok a szó klasszikus értelmében. Tehát 
nagyon széles körben kellene magunkhoz 
ölelni mindazokat, akiknek Magyarország 
valamiért fontos. 

Egyébként eléggé koncentrált az emigrá-
ció. A csomópontokat meg lehet számolni: 
van Brazília, Argentína, Ausztrália, USA, 
Kanada, Németország, Svédország, Hollan-
dia, szóval nem túl sok. Utána persze van 
még egy borzasztó széleskörű szétszóródott 
magyarság a volt szovjet Közép-Ázsiá-
ban, akiket kitelepítettek. Kazahsztánban 
vannak magyarok. Nemrég koszorúztak 
Petőfi  szobrot Kievben - kievi magyarok 
egyesületével találkoztam! Szóval 100 felé 
vannak magyarok. Mindenkinek meg kell 
fogni a kezét, és el kell látni őket! Erre 
sokkal de sokkal több pénzt kellene áldoz-
ni! Nagyon elmaradt a követelményektől 
meg a jelentől az a szervezeti forma, ami 
valaha a Magyarok Világszövetsége volt. 
Nincs egy jó világszövetség, nem tölti be 
a szerepét. Mindenféle pótmegoldásokkal 
kísérletezünk. Nekünk tudnunk kell, hogy 
hol vannak a külföldi magyar szerveze-
tek. Rengeteg van. Sokkal jobb internetes 
kapcsolatot kéne köztük teremteni. Közös 
fórumot, olyan honlapot, ahol egymással is 
tudnak társalkodni vagy egymásról tudnak 
olvasni. Egyszóval: sokkal többet lehetne 
csinálni. 
Mi Magyarországon ma a legnagyobb 
probléma?

A politikai megosztottság. 
És mi az elvárása most áprilistól? Egyér-
telmű, hogy lesz változás?

Kívánságom az, hogy a szélső jobb ne jus-
son túl sok helyhez, mert a többi politikai 
erő azért előbb-utóbb tud egymással beszél-
ni. Sok nagyon fi atal emberről van szó, akik 
egy kicsit eltévedtek a globális világban, a 
magyar történelemben Én attól tartok, hogy 
ezek a nagyrészt tévúton járó fi atalok ne-
hogy rossz irányba vigyék az országot.
Nézete szerint miért született meg egy ilyen 
mozgalom?

Egyrészt azért, mert minden válsághely-
zetben följönnek a szélsőségek. Másrészt 
azért, mert a nagy pártok nem tudtak jó 
választ adni mindenkinek. Magukkal voltak 
elfoglalva, egymás gyalázásával, ahelyett, 
hogy az ország problémáit oldották volna 
meg, és így megválaszolatlanul maradtak 
kérdések. Bizonyos területeket elhanya-
goltunk, például a cigánykérdést. 20 év 
alatt felnőtt egy új generáció - nem nagyon 
törődött senki velük. Mindenki rohant a 
nyugat felé, alakultak az új vállalatok. A 
cigányok közben szaporodnak és ott vannak, 
de senki nem foglalkozott velük. Nézzük pl. 
azt, ahogyan az USA-ban a színes lakossá-
got megpróbálták iskoláztatni, munkához 
juttatni, nevelni…
Minden nép azt a kormányt kapja, amelyet 
megérdemel?
(A gyorsan odavetett kérdés megválaszo-
latlan maradt, mert itt időhiány miatt Dr. 
Balázsnak el kellett sietnie).
Köszönjük a ránk szánt idejét! 
(Lejegyezte, összefoglalta és szerkesztette HKZS)

A Vajdaságban sikerült egy nagyon jó tar-
tományi autonómiát elérni. Miért jó? Mert 
az ott élő különféle nemzetiségeknek - nem 
csak a magyaroknak! - megadja a jogokat. 
A magyarok a Vajdaság lakosságának 14%-
át teszik ki. Az autonómia mögött mindig 
az önrendelkezés elve húzódik meg: hogy 
legyen ura a saját helyzetének, akkor is, ha 
kisebbség. Ne legyen kiszolgáltatva egy 
többségnek, vagyis tudja befolyásolni a saját 
sorsát és a saját sorsában jelenjenek meg 
ezek az alapkövetelmények, mint bizton-
ság, anyagi jólét és az identitás megőrzése. 
A külpolitikában általában ezt a hármat 
próbáljuk óvni. Ha most úgy próbálunk 
autonómiát erőltetni, hogy az ottani többség 
ezt minden eszközzel akadályozza, akkor 
ebből nem lesz semmi. Az autonómia egy 
olyan politikai megoldás, ami megóvja a 
kisebbséget és kezelhetővé teszi ezt a több-
ség számára. 
Mint Spanyolország teszi…

Így van. Ha csak azt értem autonómián, 
hogy - mondjuk - egy kerítéssel elfalazni a 
magyarokat, szembeállítani őket a többség-
gel, akkor az egy kontraproduktív dolog. Az 
rossz irányba viszi őket. Amint föltűnik a 
többségi nacionalizmus - mint pl. jelenleg 
Szlovákiában - abban a pillanatban lehet 
látni, hogy pl. megvonják a pénzeket Dél-
Szlovákiától. Miért? Mert ott magyarok 
élnek. Vagyis az állami forráselosztás sovi-
niszta módon működik. Romániában is volt 
olyan időszak, amikor Hargita és Kovászna 
megyében nem építettek utakat, nem adtak 
rá pénzt azért, mert ott magyarok élnek. 
Most a magyaroknak még Traian Băsescu 
is hízelgett, hogy szavazataikat megnyerje. 
Tehát meg kell maradni politikai tényezőnek 
egy országban, úgy kell jogokat érvényesí-
teni, hogy a többség ne zárkózzon el, hanem 
együtt működjenek. 

Azt is látnunk kell, hogy van egy egészen 
bámulatos kontinuitás a magyar kultúrában. 
A magyar kultúra, magyar zene rettenetes 
erősek. A magyar nyelv egy borzasztó erős 
nyelv, mindennek ellenáll, túlél törököt, 
tatárt, németet, mindent. Valami fantasz-
tikus eredmény, hogy mi ketten magyarul 
beszélünk itt Buenos Airesben… Hány 
nemzet tűnt el, nem létezik a nyelvük, elkop-
nak. A magyar olyan, hogy megmarad. Ez 
összetart bennünket, általa van egy nagyon 
erős kulturális kötelék.

Ugyanakkor az életkörülményeink na-
gyon különbözőek. Az természetes, hogy 
aki USA-ba ment, az ott ismeri ki magát, 
aki Ausztráliába ment, az odavaló. Adódik 
az asszimiláció, akár akarjuk, akár nem. 
Azonban ez a szomszédos országokban is 
van. Én a egyes rokonaimmal Romániában, 
pl. másod-unokatestvéremmel, nem tudok 
beszélni: nem tud magyarul. Egy romániai 
rokon bácsi panaszkodik, hogy Brassóban 
eltűnt a magyar könyvtár ahova ő azelőtt 
járt. Nem találja a magyarnyelvű könyveket, 
valaki sunyin beolvasztotta.
Ezt akarják elérni Szlovákiában a nyelv-
törvénnyel?

Hát mit kell csinálni? A közösségeket 
erősíteni! A közösségeknek az összetartó 
intézményeit erősíteni! Tehát nekünk az is-
kola, az egyházak, ahol magyarul beszélnek, 
könyvtárak, egyletek a fontosak. Én nagyon 
nagy hangsúlyt fektetnék a közösségi életre: 
a nyelv az úgy él, ha van kivel beszélni. 
A legjobb megoldásnak tartom, ha a közös-
ségeinket keressük meg. A franciák ebben 
nagyon ügyesek. És megint csak személyes 
élményekből tudom, hogy amikor a 70-es 
években a magyar pop-együttesek, az Illés 
meg az Omega meg ezek Erdélyben koncer-
teztek, akkor a román fi atalok is özönlöttek 
rá a magyarokkal együtt, és a magyarokat 
bökdösték, hogy mit jelent ez? Mit énekel 
most? És ők is tapsoltak és próbálták énekel-
ni… Mindennek nagyon nagy kisugárzása 
van. Nem kell azt szégyellni, hogy mi a 
magyar kultúrát, a magyar zenét, a magyar 
nyelvet szívesen terjesztjük. Kiterjesztően 
kell a nemzetfogalmat érteni, minden-
kit szívesen látunk, aki házastárs, barát. 
Szlovákiában a magyarok 20%-a vegyes 
házasságban él. Nekünk azt a szlovák férjet 
vagy feleséget is be kell hoznunk, hogy ő is 
tanuljon meg magyarul.
De hogy lehet egy ilyen anyanyelvi törvény 

ellen védekezni? A magyar kormány segít 
ebben?

Én azt hiszem mindent megtettünk, amit 
emberileg meg lehetett tenni. Nem úgy, hogy 
mindent nagydobra verünk. Sehova nem 
vezet a kétoldalú kötélhúzás, hogy enyhít-
senek a törvényen. Ján Slotával és Robert 
Ficóval, a jelenlegi szlovák partnerekkel, 
nem fogunk többre jutni. De semmi nem 
tart örökké, ott is lesznek választások - a 
kormányok jönnek és mennek. Ha ketten 
nem jutunk tovább, akkor be kell vonni egy 
harmadik felet. 
Harmadik felet? 

Harmadik félnek nemzetközi refl ektoro-
kat állítottunk rá erre a nyelvtörvényre. Teli 
kiabáltuk a világot, és mindenütt elmondtuk, 
hogy képzeljék el: 100-tól 5.000 euróval 
büntethető az, aki elfelejti szlovákul is kiírni 
- mondjuk - a káposzta árát… Mert így is 
lehet értelmezni a törvényt! Voltak túlzások, 
mindent szóvá tettünk. Ez a szlovákokat 
egy picit meggondolásra késztette, hisz ott 
is vannak normális emberek, látták, hogy 
azért ez tényleg túlzás. 

Az ügyben most benne van az EU, az 
EBESZ (Európai Biztonsági Együttműködési 
Szervezet) és az Európa Tanács. Hárman be 
vannak vonva. Nem lehet sokáig fenntartani 
a törvényt. Ugyanakkor túlzás lenne köve-
telni, hogy a szlovákok azonnal töröljék el 
azt. A nyelvét mindenki védheti, a franciák-
nak is vannak védelmi rendelkezései! De ki 
kell belőle venni az életszerűtlen részeket, 
és amit kimondattunk az EBESZ-szel: kell 
egy kisebbségi nyelveket védő törvény. 
Vagyis az államnyelvet eddig a pontig lehet 
védeni, a kisebbségi nyelvet pedig így és 
így kell védeni. És akkor helyrebillen az 
egyensúly.

Mégegyre kell gondolni: a szlovákok 
borzasztóan érzékenyek. Ma 7 szomszédunk 
van, abból 6 nem csinál ügyet olyasmiből, 
ami a szlovákoknál parlamenti botrányt 
okoz. Fütyülnek rá. Most már Romániában 
sem törődnek azzal, hogy mi Erdélyről 
miket beszélünk, hogy valaki Nagyma-
gyarország-matricát ragaszt az autójára. 
A magyarok tömegesen járnak a horvát 
tengerpartra, és közben „megszállva” tart-
ják Horvátországot, mert a horvát terület 
nagy része ott van az autójukra ráragasztva 
- magyar színekkel… Nem érdekli őket. 
Ezzel szemben a szlovákoknál a legkisebb 
utalásra már rögtön valamelyik képviselő 
feláll Pozsonyban és botrányt csap…
Mi ez - egy komplexus?

Igen, igen, egy új állam komplexusa... 
Ez egy nagyon érzékeny állam, és nekünk 
ügyelnünk kell erre az érzékenységre. És 
tiszteletben kell tartanunk, hogy ma hol 
húzódnak az államhatárok és ki-ki úr a 
maga területén. Túsznak pedig ott vannak a 
kisebbségek. Azért kell normálisan, európai 
módon tárgyalni mindegyik szomszéddal 
mert ott élnek magyarok is, és a magyarokat 
úgy tudjuk jobb helyzetbe juttatni, hogyha 
az ottani törvényeket végrehajtó hatóságok 
is együttműködnek velünk. Ezt nem könnyű 
elérni.

Mindebben segítség az EU, mert védel-
mezője a nyelveknek. Ennek az egyik záloga 
az, hogy az uniós jog az nemzeti jog. Tehát 
ha az unióban valamit eldöntünk, azt le 
kell fordítani magyarra, észtre, franciára, 
külön osztrákra és külön németre mert a 
szóhasználat különbözik, tehát a nemzeti 
jogalkotáson keresztül óvja a nyelveket. Ez 
a kis nyelveknek különösen jó. Pl. az észt 
nyelv esetleg 20 év múlva felszívódhatna az 
angol és a fi nn között mert másfél millió em-
ber nem tudná megtartani. Így viszont meg 
tudják tartani: az unió vigyáz a nyelvekre. 
Minket nagyon foglalkoztat ez a nyelv-
törvény és mi is beadtunk itt a szlovák 
nagykövetnek egy tiltakozó állásfoglalást. 
Az Ön nézete szerint ez a kérdés az össz-
magyarságot úgy összekovácsolja, egysé-
gessé teszi, mint annak idején 1988-ban a 
falurombolás kérdésben, amikor az egész 
világon az emigráció fölhördült és aktív 
működésbe lépett?

Én azt látom, hogy bizonyos egységet 
kikovácsolt ez a törvény, márcsak azért is, 
mert vannak provokatív elemei. Ugyan-
akkor az tény, hogy eddig egyetlen komoly 
büntetést se alkalmaztak. Amikor már nem 

....BESZÉLGETÉS DR. BALÁZS PÉTER ....                                      Folyt. az 1. oldalról

Dr. Balázs Péter Buenos Aires-
ben                               Fotó Jakab
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Az Argentínai Magyar Hírlap de-
cemberi számában „Szerkesztői meg-
jegyzések” címmel olvastuk a szerkesztő 
nagyon fi gyelemreméltó véleményét 
a 2009-es 1956-os forradalomnak 
megemlékezéseiről. Teljesen egyet-
értünk avval, hogy túl zsúfoltak voltak 
az október-novemberi közösségi ren-
dezvények és sajnos aránylag kevesen 
vannak (és gyakran ugyanazok), akik 
ezekre eljárnak. Nagyon közel eső 
megemlékezések valóban túlterhelik 
ezeket a keveseket. Viszont egy kivé-
teles esemény volt, hogy a tavalyi ZIK 
megemlékezést nem szokás szerint a 
Hungária Egyesületen belül, hanem 
utcai felvonulás alapján rendezték 
Olivoson. 

Nagyon ismert, hogy milyen nagy ne-
hézségekkel érkezett meg az erdélyiek 
által Buenos Aires városnak ajándéko-
zott Székelykapu, és mennyi munkába 
került a Magyar Tér megszerzése a 
várostól. Az AMISZ elképzelése pedig 
az volt és marad, hogy minden évben 
szükséges legalább egy rendezvényt 
szervezni a Magyar Téren, amely Ma-
gyarország és az itteni magyar közösség 
egyetlen látható szimbóluma egész 
Nagy Buenos Airesben. 

Március 15-ét tradicionálisan a Hungá-
ria ünnepli meg, augusztus 20-át pedig a 
Mindszentynum a mindenévi Szent István 
misével. Október 23-ról a ZIK szokott 
megemlékezni azon a hétvégén a Hungá-
rián belül. Az AMISZ vezetősége pedig 
szeretné továbbra is megtartani a saját, 
nyilvános, szabadtéri megemlékezését 
november első hetében (nem 2009-ben 
volt először). Nem gondoljuk, hogy ebben 
ütközés lenne, amellett a Magyar Tér a 
fővárosi és a környéki északi lakosoknak 
egyformán könnyen elérhető. Jó megol-
dás lenne, ahogy általában a múltban 
volt, hogy magyarul a Hungáriában és az 
AMISZ, két héttel később, spanyolul ren-
dezné a Magyar Téren, és evvel bezárná 
az évi programját. Az október 23-i forra-
dalom az egyetlen magyar vonatkozású 
történelmi esemény, amelyet mindenki 
ismer és amiről az argentin lakosságnak 
még megvan az emléke: megérdemel két 
megemlékezést! 

Az AMISZ vezetősége nevében
Szabó Éva, Elnök

A 2010. március 11-én beküldött AMISZ 
közleményt illetőleg a szerkesztő a de-
cemberi elmélkedéseiben foglalt ja-
vaslatait maradéktalanul fönntartja.

Nyílt tér:                     AMISZ közlemény AKIK KÉSŐN KAPJÁK MEG AZ AMH-T:

A  galgamácsai Dudás Juli naiv festménye              (Köszönet Saáry Éva)

Legyőzve immár a távolság is:
a jó nép interneten előfi zet,
miért ne küldhetnénk húsvéthétfőn
mi is ily módon illatos permetet?
És ha már a távlocsolás
ilyen egyszerű eset lett,
legyünk hűek az ősi szokáshoz:

Véleményfórum
- három magyarországi elemzés az április 11-i magyarországi választások előtt -

Botyánszki György:
Eddig Magyarországon érzelmi 

alapon választottak a polgárok, 
sok esetben a valóság mellékes 
volt a számukra. Sajnos ma sem 
sokat változott a helyzet. A leg-
jobban „megnyomorított” idő-
sebb réteg még ma is az MSZP-re 
szavaz, a Kádári nosztalgia élteti 
őket. Csak a baloldali médiának 
hisznek. A középosztály a Fi-
deszt választja, jelenleg úgy néz 
ki, hogy biztos a győzelmük. 
(Néhány politikusuk, pl. Kövér 
László nyilatkozatai nagyon 
sokat ártanak a Fidesznek, itt 
rendet kell teremteni.) A Fidesz 
szavazók Orbán Viktorban mes-
siást látnak, teljesíthetetlenül túl 
nagy az elvárás vele szemben. 
Ez később óriási csalódást fog 
okozni, ezért a Fidesz a 2014-es 
választásokra meg fog gyengül-
ni. 

A „sötét ló” a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom. Bármilyen 
különös, ez a párt lett a fi atalok 
pártja, amely táplálja a nemzeti 
érzést, meg akarja oldani a „ci-
gánykérdést”, rendet akar tenni 
az országban. A cigányok lakta 
településeken a Jobbik tarolni 
fog. A parlamentben könnyű 
helyzetben lesz, minden népszerű 
kezdeményezést meg fog szavaz-
ni ill. állandóan kezdeményezni 
fogja azt! A 2014-es választá-
sokra biztos esélyeik vannak. 

Sok függ a pártok kampányá-
tól, a marketing munkájuktól. 
Az ideológiailag elkötelezett 
embereket ez természetesen nem 
befolyásolja majd. Minden párt 
valamilyen eszmerendszer körül 
szerveződik, ez is meghatározó 
a biztos szavazóknál. Nagyon 
sok magyar választópolgár még 
mindig nem tud dönteni a Fidesz 
és a Jobbik között. Itt döntő 
lesz, hogy melyik vállalja fel a 
bolsevik-liberális nemzetellenes, 
korrupt rétegének az elszámol-
tatását. A többi kisebb párt szót 
sem érdemel, egyik sem fog 

bekerülni a parlamentbe. Az új 
kormánynak nehéz dolga lesz, 
hisz súlyos örökséget vesznek át. 
Az ország felemelkedése hosszú 
folyamat lesz, politikailag sok 
minden változni fog. A gazdaság 
javulása lassan, fokozatosan, de 
meg fog történni. 
(2010. március 6)

- - - - - - -
Bogár László: 

A magyar  t á r sada lomra 
Trianon óta mért legsúlyosabb
csapást éppen az jelentette, hogy 
a végzetesen megvezetett sza-
vazópolgár 1990-ben azzal ün-
nepelte „szabadságát”, hogy 
kevés híján legerősebb párttá 
tette az őt kifosztó globális új 
birodalom helyi ügynökhálóza-
tát, az SZDSZ-t. (Ez körülbelül 
annyira volt logikus, mintha 
1945-ben közvetlenül szovjet 
tábornokokat választottak volna 
az akkor még valóban titkos, 
demokratikus választásokon 
a magyar parlamentbe). Ezt 
most kétségtelenül korrigálni 
próbálja derék jó népünk azzal, 
hogy nullára írja az SZDSZ-t. 
Az MDF-re és az MSZP-re mért 
csapás fő célpontja e két alaku-
latban is a bennük megbúvó (bár 
ennek ellenére elég jól kivehető) 
SZDSZ-es „belső párt”. Az MDF 
várható megsemmisülése és az 
MSZP 1990-es kispárti szintre 
való visszasüllyedése is nem 
csekély mértékben a beléjük 
települt SZDSZ-nek szól tehát. 
Ami egyúttal üzenet is! Üzenet 
az MDF és MSZP maradékának, 
hogy újra felépülésük kizárólag a 
következetes eszdéesztelenítésre 
alapozódhat. És persze „üzenet 
a győzőknek” is! Üzenet, hogy 
győzzenek akármilyen arányban, 
a választók elemi dühe őket is 
drámai gyorsasággal és brutali-
tással törli el, ha eltűrik, hogy a 
világot uraló „globalo-SZDSZ” 
új lokális osztaga a jövőben 
bennük épüljön fel.

Őszintén reméljük, hogy e 

fontos üzenet pontosan célba ér 
majd. (2010.II.3.MHO)

- - - - - - -
Budapest Analyses:

A legutóbbi közvélemény-ku-
tatások újabb tendenciákat jelez-
nek előre az április 11-i magyaror-
szági parlamenti választásokra. 
Az ellenzéki jobbközép Fidesz 
és a kormányzó Magyar Szocia-
lista Párt (MSZP) között érdem-
ben nem csökkent a különbség, 
megerősödőben van a szélsőjobb 
és februárban visszaesett a Ma-
gyar Demokrata Fórum (MDF).

*
A Fidesz a közvélemény-ku-

tatásokon megőrizte 30-40%-os 
előnyét a biztos szavazó és biztos 
pártválasztók körében a Magyar 
Szocialista Párttal szemben. Ettől 
függetlenül észlelhető egyfaj-
ta elbizonytalanodás a Fidesz 
szavazótáborának egy részében. 
Ez részben köszönhető annak a 
szocialista kampánynak, amely 
a nyugdíjasokat célozta meg, 
másrészt fi gyelembe kell venni, 
hogy az ellenzéki párt láthatóan 
azt a taktikát követi, hogy már-
cius közepéig visszafogja kam-
pányát. Ez a stratégia azzal jár, 
hogy a Magyar Szocialista Párt 
nem tud „kampánytémát” találni, 
ugyanakkor az ellenzéki tábor 
egy része emiatt viszont nem „ég 
kampánylázban”. A jelenlegi 
helyzetben az a kérdés, hogy 
Orbán Viktornak és pártjának az 
a terve, amely szerint március 
közepétől kezd csak intenzíven 
kampányolni, elég lesz-e ahhoz, 
hogy ismét megszólítsák poten-
ciális bázisuk 100%-át.

Februárban ismét elmaradt 
a szocialista „áttörés”, a párt 
2006-os szavazóiból elvesztett 
másfél millió választópolgár-
nak egy része sem jelent meg 
újra a szocialisták táborában 
az intenzív MSZP-s kampány 
ellenére. A szocialista párt főbb 
gondjain nem tudott változtatni: 
a párt miniszterelnök-jelöltjénél, 

Mesterházy Attilánál maguk a 
megmaradt szocialista szavazók 
egy jelentős része is talál alkal-
masabb jelöltet, illetve az MSZP 
kampány ígéretei nem érik el a 
társadalom ingerküszöbét, mivel 
a magyar baloldal az elmúlt évek 
kormányzása miatt a hitelvesztés 
problémájával küzd. Mindezt 
tetőzi, hogy februárban újabb kor-
rupciós botrányok kerültek a mé-
dia fi gyelmébe, amelyek mind-
egyike az MSZP-hez köthetőek. 
A hangulatra jellemző, hogy 
egyre több baloldali publicista 
kezd arról értekezni, hogy az 
MSZP-nek a második fordu-
lóban vissza kellene lépnie az 
„ősellenség”, a Fidesz javára an-
nak érdekében, hogy a szélsőjobb 
ne nyerjen egyéni körzetekben. 
Ezzel először kezdik azt sugalla-
ni, hogy lesznek körzetek, ahol 
a magyar radikális jobboldal is 
meg fogja előzni a baloldalt.

A legutolsó közvélemény-
kutatások a szélsőjobboldali 
Jobbik megerősödését jelzik, 
immár 12-18% közé teszik a 
párt szimpatizánsait. Kérdés, 
hogy valóban erősödik-e a párt, 
vagy arról van szó, hogy a kam-
pány előrehaladtával a korábban 
rejtőzködő, ám meglévő Jobbik 
szimpatizánsok bátrabban vállal-
ják véleményüket, és ez köszön 
vissza a kutatásokban. Az két-
ségtelen, hogy a Fidesz vissza-
fogottabb kampánya a Jobbik-
nak kedvez, hiszen a rendkívül 
népszerűtlen baloldallal szemben 
sokan radikális lépéseket várnak 
el. A közvélemény-kutatások 
azt a tendenciát is megerősítik, 
amely szerint a Jobbik leginkább
Északkelet-Magyarországon 
és Budapest lakótelepein erős, 
vagyis ott, ahol sok a roma lakos-
ság. Mindez ugyanakkor azt is 
jelzi, hogy a magyar szélsőjobb 
sok volt baloldali szavazót is 
megszólított.

Február legnagyobb vesztese 
a Magyar Demokrata Fórum, a 

nagy szeretettel zúdítunk oda
egész vödörrel rózsavizet.
Viszonzásul mit kívánhatunk mást,
mint sok internetes pirostojást!
(Csapó Endre vezércikkírónktól 2007-
ben a szerkesztőnek szánt húsvéti 
köszöntője alapján)

párt támogatottsága visszaesett 
1-2%-ra. Az alapszervezetek egy 
része fellázadt a vezetéssel szem-
ben, mivel az választási megálla-
podást kötött a liberális Szabad 
Demokraták Szövetségével. 
Ennek következtében az MDF-
ről szóló híradások botrányokról 
szóltak, nem pedig Bokros Lajos 
miniszterelnök-jelöltről. Vagyis 
annak lehettünk a tanúi, hogy a 
baloldali körökben viszonylag 
elfogadott miniszterelnök-jelölt 
egyelőre nem tudott javítani párt-
ja megítélésén annak sorozatos 
botrányai miatt. Az MDF helyze-
tét ráadásul bonyolítja az a kia-
lakulóban lévő ügy, amely szerint 
egy politikai elemző cégen, a 
Political Capitalon és a magyar 
titkosszolgálatokon keresztül az 
MSZP vezette kormány korábban 
fi nanszírozta az „úgy nevezett” 
ellenzéki pártot.

*
Az egész magyar választás 

egyik legfontosabb kérdése, 
hogy az MSZP-től elpártolt sza-
vazók mit fognak tenni: otthon 
maradnak, az MSZP-nek még 
egy esélyt adnak és rászavaz-
nak, a Fidesz-re szavaznak vagy 
proteszt szavazókként lesza-
vaznak a szélsőjobbra. Ezzel 
kapcsolatban a különböző kuta-
tások egymástól eltérő attitűdöt 
prognosztizálnak, mindenesetre 
magas számuk miatt módosít-
hatnak még a kialakulóban lévő 
erőviszonyokon. A másik kérdés, 
hogy a Fidesznek márciusban 
beinduló kampánya mennyire 
hat majd motiválóan potenciális 
szavazóbázisának nem annyira 
elkötelezett rétegeire, egy Fi-
desz kampány ellenhatásaként 
mennyire fognak aktivizálódni 
potenciális szocialista szavazók, 
illetve egy hangosabb Fidesz 
jelenlét mellett mennyire fog-
nak visszatérni a párt táborába a 
jelenleg a Jobbik felé hajló volt 
Fidesz választópolgárok.
(2010. március 8)
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jövőbeli projektjeit. 
Mindazoknak, akik érdeklődnek az 

esőerdők és az ott élő növény- és állat-
világ iránt nagyon ajánlom az önkéntes 
munka lehetőséget, amellyel talán egy 
kicsit jobban megismerhetik és megért-
hetik a világnak azt a gyöngyszemét. 

La Hesperia biológiai kutatóköz-
pont közel évtizedes múltra tekint 
vissza. Létrehozásának célja az 
esőerdők védelme, a környezettu-
datos gazdálkodás népszerűsítése, 
valamint biológiai megfi gyelések 
és kutatások végzése az ökológiai 
egyensúly megóvása érdekében.

*
A három hetes ottlétem alatt 

nagyon sok biológiai projektet és termé-
szetvédelmi tanulmányt végeztünk a 
többi önkéntessel: a munka 50%-a fi zikai 
munka volt, ami az újra erdősítési projek-
teket segítette, és a maradék 50%-ban 
a tanulmányi munkák, a különös fajok 
elemzésével és rendszerezésével fog-
lalkoztunk, illetve segítettük a központ 

Dél -a mer i k a i 
utazásom egyik 
legszebb gyöngy-
szeme az ecua-
dori utazás és az 
ott töltött önkén-
tes munka volt. 
2009. július 13-tól 
kezdődően 3 héten 

át egy rezervátumban, a La Hesperiánál 
voltam, az esőerdők közepében. 

Ecuadorról tudni kell, hogy Dél-Ame-
rika észak-nyugati részén, az egyenlítőn 
fekszik. Peru, Kolumbia és a Csendes-
óceán határolja. 4 nagy területi egységre 
lehet felosztani: a nyugati partvidékre, 
az Andokra, az Amazonas-medence 
síkságára és a Galápagos-szigetekre. Leg-
magasabb hegye a 6267 m magas vulkán, 

a Chimborazo, amely arról híres, hogy 
csúcsa a Föld középpontjától legtávolabb 
eső pont. A Quitótól délkeletre 150 km-re 
emelkedő impozáns, Ecuador legmaga-
sabb vulkánjáról a XIX. század elejéig 
azt hitték, hogy bolygónk legmagasabbja. 
Csúcsa az egyenlítőtől csak 1 fokkal esik 
délebbre, és ez az oka annak, hogy noha 
az Everestnél alacsonyabb, mégis 2,1 km-
rel távolabb esik a Föld 
középpontjától, mint 
„rokona”, az ázsiai ko-
losszus csúcsa. David 
Attenborough, aki pio-
nír az állatvilág termé-
szetét és viselkedését 
föltáró tudományos 
dokumentumfi lmek készítésében, Ecua-
dorról azt vallja, hogy egyike a Föld leg-

változatosabb élővilágával 
rendelkező területeinek. 

La Hesperia nonprof it 
szervezet azzal a céllal jött 
létre, hogy a sebezhető és 
sajnos évről-évre zsugorodó 
trópusi esőerdővel borított 
területek számára védelmet 
nyújtson Ecuadorban.

Az erőltetett fakiterme-
lés és az urbanizáció hatá-
sának köszönhetően vég-
veszélybe kerültek Ecuador 
esőerdővel borított területei 
is. A fővárostól, Quitótól 
dél-nyugati irányban fekvő 

Gál Zsuzsi: Ecuador  -  és az esőerdők szépsége -

Íme egy hasznos kis értelmező szótár, 
kiejtési szabályokkal:
[Kiejtés: C = a-o-u előtt = k // e-i előtt = sz]
Curumin (kurumin) = kisgyerek
Cacique (kaszike) = indiánfőnök
Curandeiro (kurandeiro) = gyógyító, kezelő 
FUNAI (Fundação Nacional do Índio) = 
Nemzeti Indián(védő) Alapítvány 
[Kiejtés: G = a-o-u előtt = g // e-i előtt = zs]
garimpeiro =  aranymosó (folyóból) arany-
fejtő (sziklából)
oca (óka) = indián kunyhó
mandioca (mandióka) = manióka, ehető 
gyökér
sertanista (szertaniszta) = őserdőkutató, 
-ismerő, bennszülött-tanulmányozó
Page (pazse) = pap, orvos 
Zarabatana (zarabatana) = fúvócső a mér-
gezett nyíl kilövésére állatra, ellenségre

*
Az indiánok egy évszázados - évezredes ?

- családi munkabeosztás szerint élnek.
A férfi ak teendője: vadállatok vadászata, 

a törzs falujának a védelmezése embertől- 
állattól, ha kell harc által. Fegyverek (za-
rabatana, nyilak stb.) gyártása, a kunyhó 
(oca) megépítése.
A felnőtt nők, asszonyok teendője: a 

gyerekek nevelése, egészségük óvása. A 
gyerekek felülvigyázása. Ültetés, gyümöl-
csök leszedése. Kerámiaedények gyártá-
sa. Ételek elkészítése, ha kell, főzése, 
sütése. Manióka gyökérből a liszt készí-
tése, reszelése, szárítása. Függőágyak 
készítése, szövése, fonása.
A fi úgyermekek: Nyíl és íj készítése, kis 

állatok vadászata. 
A leánygyermekek: sajátkészített babával 

játszik. Főzni tanul.
Főnök: politikai és adminisztratív főnöke 

az indián falunak. Tapasztalt. Felülvigyáz-
za a törzs zavartalan működését.
Page: pap és orvos vagyis curandeiro, 

gyógyító, kezelő, ráimádkozó is. Tökéle-
tesen ismeri a törzs kultúráját és vallását. 
Őrzi a tradíciót. Mikor érzi közeledni a 
halálát, minden tudását szóban továbbadja 
egy fi atalnak.

Az indián törzs egy nagy család. Lakóhe-
lyük az oca. Az oca mintegy 40 m hosszú. 
Szilárdan meg van építve fatörzsekből. A 
törzs / család közösen építi.

Az indián falu szórakozása: közös játék, 
tánc. Fiúknál főleg harci játékok.

A indián nem aknázza ki lakóhelyét. Ha 
családjának ebédre egy hal elég, a férfi  
azt az egyet kifogja és többet aznap nem 
halászik. Az indián valójában őre a brazil 
erdő és állatvilág sokféleségének.

*
Marechal Rondon (Cándido Maria-

no da Silva 
Rondon) 
Mato 
Grossóban 
született. 
Mindkét 
oldali 
dédszülei 
indiánok 
voltak 
(bororó 
és guaná 
törzsből). 
Rióba 
került, ahol 
katonaisko-
lát végez, 
mivel az 
ingyenes 
volt. 

A kitűnő tanuló kadet megbízást kap a 
kormánytól, hogy feltérképezze az ország 
addig ismeretlen észak-nyugati részét és 
távíró huzalokat fektessenek le társaival. 
Miközben a munkát végzik, barátságos 
kapcsolatot tudnak kialakítani az indiá-
nok 11 törzsével. Ez az első kapcsolat a 
sűrű erdőkben élő indiánokkal. 1890-től 
1915-ig végzi Rondon ezt a munkát. 
(Érdekesség: egy alkalommal a kormány 
felkérésére Theodore Roosevelt, volt 
észak-amerikai elnök expedícióját ka-
lauzolja.) 

1940-től kezdve Orlando és Cláudio 
Villas Boas sertanisták járták a brazil 

őserdőket. Amazônia határán további in-
dián törzseket fedeztek fel és kapcsolatot 
vettek fel velük. Ezek a fi vérek akkor csak 
antropológiai tanulmányokat végeztek.

Az 1970-es években aztán arra töreked-
ve, hogy az amazóniai régiót is jobban 
az ország testéhez kapcsolják, a katonai 
kormányok utakat nyitottak az őserdőbe. 
Traktorok vágták magukat át a dzsunge-
len, de volt úgy, hogy indiánok települé-
seit is keresztezték. Rögtön kellemetlen 
konfl iktusok keletkeztek. A FUNAI ek-
kor gyorsan újra behívta a Villas Boas 
fi véreket, mint békítőket. Sajnos addigra 
a helyzet már túlzottan el volt vadulva. 
Tragédiák sora következett: az uamiris-
atroaris törzs Roraimában egy expedíció 
20 tagját legyilkolta.

*
A fehérember és az elzártan élő indán 

találkozása az indiánok számára is végze-
tes volt. 1970 és 74 között a 400 crena-
core indiánból csupán 79 maradt. A fehér 
emberektől kapott betegségekben haltak 
meg, ami ellen nem volt a szervezetükben 
ellenanyag. 

Ezekből a szomorú és tragikus ese-
ményekből okulva az antropológusok 
végre arra az elhatározásra jutottak, hogy 
az elkülönülési politika lesz a legegész-
ségesebb.

Azonban a világ hatalmas lépésekkel 
halad előre, és ebből az indiánok világa 
sem kivétel. Ebben az összefoglalt le-
írásban tulajdonképpen több mint 500 
évről van szó!

Ma már léteznek civilizált indiánok. 
Saját nyelvükön kívül tudnak portugálul 
is. Van indián képviselő a parlamentben! 
Súlyos betegeiket behozzák a közeli kór-
házakba. A mai indiánok, akiknek az ősei 
az erdő minden gyógynövényét ismerték, 
amivel a curandeiro gyógyított, már elfo-
gadják a fehérember orvosságát. 

A fehérember megismertette velük a 
pénzt. A FUNAI szervezésében és se-
gítségével eladásra kosarakat fonnak, 
faragnak, szőnek, fésűt készítenek állat-
csontból, nyakláncot erdei magokból, 
festett állatfogakból, csontdarabokból. A 
FUNAI minden nagyvárosban létesített 
már indián boltokat, ahol az indiánok által 
kiváló kézügyességgel készített tárgyak-
nak nagy keletje van, belföldi és külföldi 
érdeklődőknél. És ma már maguk az 
indiánok is ügyeskednek: piacok szélén, 
utak mentén leguggolva üzletelnek. 

De még mindig vannak elzártan élő 
bennszülött törzsek, akik még ma is úgy 
élnek, mint régen. Nyíllal vadásznak, ha-
lásznak. Például az Acre-i indiánok, akik 
soha semmi érdeklődést nem mutattak 
a fehérember civilizációja iránt. Vörös-
fekete harci színekkel festették be ma-
gukat és nyilakkal lövöldöznek a FUNAI 
helikoptere felé. Amazônia 9 államában 
mintegy 70 indián törzs él, amelyik nem 
hajlandó nem-indiánokkal bármilyen 
kapcsolatot is felvenni. A FUNAI po-
litikája tehát ezekkel szemben a teljes 
távolságtartás, nem-interferencia. 

És ez valószínűleg így marad még jó 
ideig.

(Vége)

Szerk. megj.: Érdemes újból megte-
kinteni a múlt számunkban közölt, ide 
is vonatkozó illusztrációkat. 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Honfitársaink, az indiánok   
2., befejező rész: Találkozás a fehéremberrel

A mindenki által tisztelt Marechal Rondon

A Chimborazo vulkán 

 A lelkes önkéntesek egyik csoportja

HÍRFORGÁCSOK
- Magyar zászló lengett a világ legmagasabb 

vulkánján: Nagy Balázs, Nemerkényi Zsombor, 
Bakai Ferenc és Garamszegi Tamás első magyar-
ként jutott fel az Ojos del Saladóra. A Chile és 
Argentína határán fekvő, csaknem hétezer méter 
magas csúcs területe annyira száraz, hogy csak 
elvétve találni havat. 
- Kellően jó választási eredmény esetén a Robert 

Fico vezette szociáldemokrata párttal is alkudoz-
na a kormánykoalíciós részvételről a szlovákiai 
Magyar Koalíció Pártja – jelentette Csáky Pál, 
a párt elnöke. A szlovákiai magyaroknak azt 
tanácsolja: ahogy eddig, idén is csak magyarul 
emlékezzenek március 15-én. 
- A török konyhát nem lehet eléggé dicsérni: 

hihetetlenül ízletes és változatos, majdnem 

mindenben megfelel az egészséges táplálkozás-
ról alkotott fogalmaknak, lehetővé teszi, hogy 
mindig friss és - legalábbis Magyarországon 
- helyben termelt alapanyagokból dolgozzon, aki 
török recept szerint főz. Egyszóval: zseniális.
- Hétszáz éve, 1310-ben szentelték fel Kína első 

katolikus püspökét, Giovanni da Montecorvino 
olasz ferences szerzetest, akit a kínai katolikus 
misszió megalapítójaként tartanak számon. A 
ferencesek számára Kína mindig fontos volt. 
Most újra reménykednek. Egyre többen tanul-
ják Szent Ferenc követői közül a kínai nyelvet, 
mert remélik, hogy a világ legnépesebb országa 
hatvan év után ismét beengedi a katolikus misz-
szionáriusokat.
(Forrás: www.magyarhirlap.hu, DUNA, Balczó Mátyás)

A fi atal indián-unoka kadet, 
Rondon 
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sok... S mint kiderül, Bajnai 
úrnak megint gondjai akadtak, mégpedig 
egy másik üzletével kapcsolatban, ami 
offshore cégeken át zajlott Cipruson, és 
állítólag elfejtettek adót fi zetni. Mi lesz a 
vége, nem sejthető még. 

Az ügyészségek pedig dolgoznak. 
Minden napra jut egy-két letartóztatás. 
Talán fogadjuk el, hogy eljött az igazság 
órája, mert egész egyszerűen nincs tovább. 
Volt már ilyenre példa Olaszországban: az 
ügyészek megunták a sok gazemberséget 
és az asztalra csaptak. Három hónap alatt 
letakarították az egész korrupt politikai 
porondot. Bettino Craxi miniszterelnököt 
úgy bevarrták a börtönbe, hogy szólni se 
tudott. Azóta Olaszországban valahogy 
jobban lehet levegőt venni. Vajon mi is 
eljutunk-e idáig? Ez már a bíróságok 
dolga. S itt van a nagy kérdőjel! 

S volt még ennek az utolsó parla-
menti napnak egy szép záróakkordja. 
Elbúcsúzott az elolvadt SZDSZ s vele 
a három kiskirály: Kuncze Gábor, Pető 
Iván, Magyar Bálint. Hogy mi mindent 
tettek és mit nem tettek meg ezek az urak, 
ma már majdnem mindenki előtt világos. 
Ezért fogytak el alóluk a választók. S most 
kitelt a becsület. Kuncze Gábor egykori 
belügyminiszter, akinek már szavajárása 
lett az, hogy „gyorsítsuk a privatizációt”, 
nem engedte meg, hogy az idős Wass 
Albert haza tudjon jönni meghalni. Nem 
kapott beutazási vízumot. Az ausztrál 
kormány érdeklődésére (egy feljelentés 
nyomán) olyan igazolást küldtek az általa 
vezetett minisztériumból, hogy az ÁVH-
n soha senkit nem bántalmaztak! Pető 
Iván pártideológus azt hirdette: Mi nem 
egyenlőséget, hanem egyenlő lehetőséget 
biztosítunk! Íme: itt vannak az egyenlő 
lehetőségek! Magyar Bálint oktatási (kul-
tusz) miniszter úgy megliberalizálta az 
oktatást, hogy a „felszabadított” diákok 
megrugdossák, leköpködik tanáraikat. 
Most pedig eljött a búcsúzás napja. S ami 
igen érdekes: már az új szövetség (MDF-
SZDSZ) nem tart rájuk igényt... Úgy kel-
lett elsomfordálni ezeknek a kiválóságok-
nak, mint a megvert kutyáknak. Amúgy 
megérdemeltek volna egy nekrológot a 
magyar média részéről, de úgy látszik a 
jegyzett írók igen elfoglaltak voltak, vagy 
a lapok hasábjain megint nem volt hely... 
Tudom, kevéske elégtétel ez a szökéssel 
felérő távozás a csődbe juttatott magyar 
életekért, de ha megkésve is - megtörtént. 
Elmentek. Hadd tegyem hozzá: későn, 
sajnos nagyon későn... De - hogy Wass 
Albertnél maradjunk - „a víz szalad, a kő 
marad, a kő - marad!”

S kiderült: Horn Gyula egykori mi-
niszterelnök - a másik nagy privatizátor 
- gyógyíthatatlan beteg. Nem ismeri föl 
hozzátartozóit. Gyakorlatilag meghalt a 
politikai élet számára. Szánalmas állapot, 
ez kétségtelen. Ahogy a szólás tartja: ha-
lottról jót, vagy semmit. S milyen különös 
az élet: azok, akik egykor az egekbe emel-
ték, ünnepelték, tőle várták a megválást, 
ma csalódottan azt mondják: Isten nem 
ver bottal.

Barkuti Jenő

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

Lassan de biztosan olvad a hó ma-
gyar földön. Ami megmaradt, az már 
csak amolyan nagy, fehér, feslett sálra 
emlékeztet, amit ott felejtett a tél a dom-
bok aljában, erdők peremén. A főváros-
ban, az autó-parkolókban piszkosszürke 
kupacokban várja sorsa beteljesedését az 
idei hó. Ezt a kutyapiszokkal kevert lucs-
kot hordja széjjel az autós nép cipőjével 
a már megszáradt járdákon, mint ahogy 
tintapacába mászott légy teszi ezt a fehér 
papírlapon. 

Hát ilyen ez a mostani városi tavasz: 
koszos, lucskos , gusztustalan. Merthogy 
nem volt pénz a parkolók takarítására. 
Hja, kérem, régen volt már, amikor est-
ebédre terítettek a Lánchídon... Bizony 
töredéke is elég lett volna most a szuty-
kot eltakarítani, de ugye ki gondol már 
erre?

Reménykedésnek, önbizalomnak, 
vidámságnak csak a fi atalok arcán van 
jele: ők már beleszülettek ebbe a sehonnai 
állapotba. Nekik ez a természetes. Örül-
nek a tavasznak. Vidám kacagásukból 
erre lehet következtetni. Ők a jövő nem-
zedéke. Örüljünk annak, hogy legalább 
ők vidámak. Csak hát amíg megkeresik a 
kenyérnek valót, addig még sok víz lefut a 
vén Dunán, és félő, hogy addigra arcukra 
fagy a mosoly. A középkorúak, idősebbek 
már érzik a mai idők súlyát, nem moso-
lyognak, nem nevetnek. Mogorván ül-
nek a metróban, maguk elé merednek, 
mint a frontról hazatért lefegyverzett 
katonák, akik nemcsak a fegyvereiket 
veszítették el, hanem a becsületüket is. 

S zajlik a kampány, ami elöl nem le-
het kitérni, de még félrenézni se nagyon, 
mert az óriás plakátokról is a kampány-
arcok szúrós szemei merednek ránk. Jön,
árad az erőszakos propaganda, mint ká-
nikulában a csatornaszag.

Hogy miről szól? Természetesen a si-
kerekről, és a várható sikerekről. A kor-
mányoldal médiája diadalt zeng. Hatal-
mas eredményekről tudósit. Miszerint a 
szocialisták (már megint...) megmentették 
az országot. No nem konkrétan, csak úgy 
általában, ahogy szokták: kirántották 
a válság örvényéből Magyarországot... 
Adósságról, munkanélküliségről, köz-
biztonságról ezeken a fórumokon nem 
beszélnek. Az most a Fidesz-tábor re-
szortja. Ők sorolják el, hogy mennyibe 
kerül nekünk ez a siker. S hogy a dolog 
szemléletes legyen, egy kis csavarral 
próbálják megközelíteni a lényeget, mert 
bizonyos számú nullák után az utca em-
berének teljesen mindegy már, hogy hány 
milliárdról van szó - megfoghatatlan. 
Ezért úgy adják közre Fideszes frontem-
berek állapotainkat, hogy ha az adóssá-
gunkat a föld minden lakójára kioszta-
nánk, akkor mindenkinek 20 ezer forint 
törleszteni valója lenne, csecsemőtől az 
aggastyánig! No így már ugye érthető. 
Tessék kérem ebbe belegondolni! Meg 
lehet-e valaha ebből az adósság-rabszol-
gaságból szabadulni? S hová lett ez a sok 
pénz? Ez a kérdés kering már hónapok 
óta. Mellesleg ugye eltűnt az ország va-
gyona is, az a bizonyos „közös vagyon”, 
amit 1945 után elkommunizáltak, s amit 
igen olcsó bérért negyven éven át dereka-
san hozzáépítettünk.

No de a szocialistákat nem kell fél-
teni. A lelkek megdolgozása kifi nomult 
eszközökkel is folyik. A népszerű TV-csa-
tornákon régi jó kommunista sorozatok 
futnak. Újra itt van Bors Máté elvtárs, 
a 19-es vöröskatona heti sorozatban, 
hogy a régi refl exek ne haljanak el. Bors 
Mátéról tudni kell, hogy kitalált fi gura, 
aki áthág minden akadályon a bolsevik 
eszmék mentén, s úgy veri át az őt üldöző 
kétbalkezes magyar katonatiszteket, hogy 
azok alig térnek magukhoz. 

S itt megint felbukkan a kérdés, hogy 
a magyar jobboldal 20 év alatt miért nem 
tudott egy olyan fi lmet összehozni, ami 

valóban megmutatná azt, mi is történt 
1919-ben? Például: hogy robogott Sza-
muely halálvonata. S mi lett azokkal, 
akiket a kivégző kocsiba felhurcoltak... 
A lengyelek azzal kezdték a rendszer-
váltásukat, hogy tükröt tartottak a lengyel 
nép elé: Nézzétek meg: mit tanítottak 
- és mi történt valójában. Meg is lett az 
eredménye. Nekünk ez a múltidézés vala-
hogy nem sikerült... Nálunk ma is nyíltan 
terjedhet a kommunista ideológia. Bors 
Máté és társai bejutnak minden lakásba. 
Büszkének lehet lenni erre a véres múltra. 
Nem tudom mi történne, ha - teszem azt 
- Németországban a választások előtt az 
egyik vezető TV-csatorna Waffen SS-t 
népszerűsítő sorozatot sugározna? Talán 
még az ENSZ-közgyűlését is össze-
hívnák. Nálunk ez rendjén van. Senki 
nem tiltakozik. Senki nem reklamál. Azt 
hirdetik: szélsőbaloldali veszély nem 
jön. Való igaz: hiszen el se ment. Itt van 
a hivatalokban, intézményekben - a min-
dennapokban.

S ha már a katonaságnál tartunk, 
folytassuk a sort talán a hadsereggel, mert 
most ott gyülekeznek a viharfélők. Azon-
ban elöljáróban talán nem árt megemlíteni, 
hogy nem is olyan régen minden nagyobb 
magyar városban helyőrséggel rendelkező, 
jól felszerelt hadseregünk volt, ami kétség 
kívül sokat elvitt a költségvetésből, mint 
mindenütt a világon ahol hadsereg van, 
mert a honvédelem pénzbe kerül. Nálunk 
viszont a laktanyákat bezárták, eladták, 
lebontották; a hadi felszerelést lángvá-
gókkal feldarabolták s elkótyavetyélték 
ócskavasnak. Méregdrága légvédelmi ra-
kétáink megsemmisítésére Keleti György 
- egykori honvédelmi miniszter - össze-
hívott díszvendégek előtt személyesen 
adta ki a parancsot. Az amerikai katonai 
attasénak különösen tetszett a robban-
tás, nevetve tapsolt. Nekik egy üzlettel 
több jutott a piacon... Vajon mennyit is 
érhettek ezek a rakéták? Mit kaphattunk 
volna érte, ha eladtuk volna - ha már min-
den áron meg kellett tőlük szabadulni?

Szóval maradt a honvédelmi minisz-
térium a maga komor valóságában a 
nélkülözhetetlen tiszti állományával s egy 
amolyan operett-hadseregféle alakulattal 
(amely itthon tartózkodik). Állítólag már 
csak néhány alegység és a díszszázad 
marad, a katonai zenekarral, arra az 
alkalomra, ha netán ide tévedne valami 
fontos küldöttség, hát el tudják játszani 
a két himnuszt és a Hunyadi indulót. Ha 
igaz a szóbeszéd, minden közkatonára 
öt-hat tiszt vagy tiszthelyettes jut. No és 
ott van még a nyugdíjas állomány, tele 
arany sarzsikkal, akik a nyugdíj mellett 
még felveszik havonta azt a pár százezer 
forintot a régi szép idők emlékére. 

S ebből lettek most a gondok. Hírek 
szerint még ez a pénz sem volt elég. 
Példátlan bűnügy a honvédségnél - adta 
hírül a Magyar Nemzet. Gyanú szerint: 
maffi aszerű bűnszövetségben elkövetett 
vesztegetés történt. S dandártábornokok 
neve forgott. Így indult az ügy, majd 
letartoztatások hírét hozták a médiák. 
Sólyom László köztársasági elnök - mint 
a hadsereg főparancsnoka - bekérette 
Szekeres Imre honvédelmi minisztert, 
hogy ha éppen nincs más dolga, hát árul-
ná már el hányadán is állnak a dolgok a 
honvédelmi minisztérium házatáján? 
Nehogy már a sajtóból kelljen értesülni 
viselt dolgainkról... Ilyenre még nem volt 
példa újkori történelmünkben. Az ese-
mények okán elindult a szóbeszéd: Már 
a honvédségnél is? Mi van itt?...

Hát ez bizony megint rosszul jön ki a 
szocialistáknak. El se ült a BKV botrány, s 
most bevágott a mennykő a honvédségnél. 
Lendvai Ildikó szocialista frakcióvezető 
első felindulásában meg is fenyegette 
az újságíró társadalmat, mondván: aki a 
szocialista párt rossz hírét kelti és állítá-
sait nem tudja bizonyítani, azt az újság-

írót, azt a lapot beperlik. Vagyis: nem a 
korrupciót kell megszüntetni, hanem a 
rossz hírek hozóját kell lefejezni, mint a 
középkorban…

Márpedig a rossz híreket nem kell 
keresni, nem kell kreálni s nem kell a szom-
szédba menni, mert sajnos bedőlnek azok 
az ajtón amint az ember lenyomja a ki-
lincset. TV-társaságok mutatták a minap, 
hogy a Nemzetvédelmi Egyetem rektorát 
bilincsben, kendővel a fején viszik el a 
rendőrök, mert gyanú szerint megzsarolt 
egy külföldi céget. Az őrizetbe vétel 
miatt nagyon neheztelt a rektor úr, mivel 
a rendőrök a letartóztatás alkalmával lete-
perték, és ez szerinte méltatlan egy egye-
temi rektorhoz. Hát bizony ez szent igaz. 
Nem akármilyen skandalum és ráadásul 
pont a Nemzetvédelmi Egyetemen! Mit 
szólnak, mit tanulnak majd a diákok? 

Szomorú hír s apró adalék csupán: 
Egy brókercég három vagy négy milliárd 
forinttal megkárosította a befektetőket s 
most a bróker urak is eltakarják az arcukat 
a kamerák elöl, ahogy ez ilyen körökben 
szokásos. Nincs arcuk. Nincs nevük... 
Újabb gazdasági bűncselekmény. Hánya-
dik is már? Két kéz kevés hozzá, hogy 
kiszámoljuk. A kis emberek pedig, akik 
a kenyérnek valót alig tudják összehozni, 
örülnek a rászedett befektetők kárának. 
Úgy kellett nekik - mondják. Biztosan 
lopták a pénzt. Mint ahogy azon is nevet-
nek, ha valahol kitépik a pénz-automatát 
a rablók. Ez igen. Ügyesek voltak... No 
és azon is nevetnek, ha valakinek ellop-
ják a kerékpárját, mert ugye káröröm a 
legszebb öröm... Mindig van, aki örülni 
tud - eggyel lejjebb. Egészen addig, míg 
utol nem éri az örvendezőt is a magyar 
balsors. Hogy jutottunk idáig? Bűn lett 
az erény! Vajon visszatérünk-e még a 
tisztesség útjára?

Ez az idei tél megint hozott valami
újat, amire oda kellene fi gyelni. A lakos-
ság mind nagyobb hányada kénytelen 
hagyományosan fűteni, mert a gázt 
képtelen megfi zetni. Többek közt ezért 
lopják az erdőket módszeresen az erre 
szakosodott gépesített bűnözők, akiknek 
furcsa módon sohase jutnak a nyomára. 
Ugyanakkor komoly szénvagyon van 
alattunk több helyen az országban, s 
a bányáink zárva vannak! Az egykori 
bányamesterek, vájárok, csillések munka-
nélküliként garázsokból kialakított olcsó 
kocsmákban ütik el az időt. Pár hónapja 
humorosnak szántam, hogy hátizsákban 
is megérné felhozni a szenet (talán olva-
sóim még emlékeznek rá?). Hát kérem, 
ez is megtörtént. Fönt északon néhányan 
megfúrták a hegy oldalát, s hátizsákban 
hozzák fel a fűteni valót.

*
Lényegében ezekről az állapotokról, 

gondokról fog szólni ez a mostani vá-
lasztás. Az emberek rendet, biztonságot, 
tisztes munkát várnak, s ehhez húsz 
évre volt szükség... De hogy legyen még 
miről beszélni: New Yorkban élő zsidók 
pert indítottak a Magyar Államvasutak 
(MÁV) ellen, mivel ez a vállalat szállí-
totta őket Auschwitzba, Buchenwaldba. 
A kártérítési összeg elég lenne ahhoz, 
hogy leterítse a magyar költségvetést. 
Mindez a választások előtt, illetve hát 
már az új kormánynak címezve... Hogy 
hányadik jóvátétel lenne ez már? Nehéz 
megmondani. A szocialisták pedig bú-
csúzóul elfogadták a holokausztot tagadó 
büntetőtörvényt. Az új kormánynak itt 
a lecke: lehet az antiszemitizmus ellen 
harcolni…

S eljött az utolsó parlamenti nap is. 
Bajnai Gordon koalíciót ajánlott a Fidesz-
nek, hogy a nagy veszedelem, a Jobbik 
ellen közösen tudjanak fellépni. Mert a 
veszély igen nagy: jön a szélső jobbol-
dal! Bizony, a Jobbikosok szórólapján ez 
olvasható: Húsz évet a húsz évért! Elszá-
moltatást tiszta erővel! Hát ez aztán már 

A múlt számunkban közöltünk 
Stirling György tollából egy cikket 
Dubairól. Most jutott tudomásunkra, 
hogy a világ legmaga-
sabb tornya, a Burj Du-
bai új nevet kapott: Burj 
Khalifa lett belőle sejk 
bin Zayed al Nahyan 
kalifa tiszteletére, aki je-
lenleg az Egyesült Arab 
Emírségek elnöke és 
Abu-Dzabi kormányzó-
ja. Dubai így hálálta meg 
Abu-Dzabi pénzügyi 
segítségét a csodaváros 
megépítéséhez.
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Elhalálozások
- A márciusi számunkban jelentettük 

drága Schirl Ilona nénénk halálát. Most 
értesültünk, hogy január 31-én a Kőbányai 
Református templomban megemlékezést 
tartottak róla, mivel ő buzgó híve volt az 
ottani gyülekezetnek és éveken keresztül ő 
tartotta a vasárnapi iskolát. Mily megható: 
még régmúlt időkből, a tengeren túl is él 
a szívekben! 

- Február 18-
án hajnalban a 
budapesti Szent 
János Kórház-
ban meghalt a 
plátanosi Angol-
kisasszonyaink-
hoz tartozó és 
2006-ban Ma-
gyarországra 
visszaköltözött 

Mater Párvy Kornélia. Ahogy ő mondta, 
„megkapta a vízumot a Mennyországra” 
- és a kapun bebocsátást nyert… Üzenete: 
„Mindannyiunknak jól kell gazdálkod-
nunk a talentumainkkal, mert ez alapján 
mérettetünk meg.” - Most már onnan 
ragyog ránk mosolya, hogy állandó segít-
séget nyújtson továbbra is munkánkban. 
Március 12-én helyezték örök nyugalom-
ra. Emléke legyen áldott! 

Betegeink
- Schirl Pálné Ada március elején mű-

téten esett át, amelyen a néhány daganattal 
megtámadt pajzsmirigyét távolították el. 
Szeretettel kívánjuk szervezete gyors 
fölépülését!

- Czanyóné Helga (Santa Teresita) to-
lószékben ül és igen nehezen jár. A csa-
ládjában beállt hirtelen egymást követő 
két haláleset erősen megviselte. A kórházi 
tartózkodása alatt betörtek a házába, 
mindent felforgattak, most berácsozva 
él. Nagyon egyedül van és vágyódik a 
néhai baráti körről hallani. Sok szeretet-
tel üdvözöljük!

- Albertné Bíró Magda gyengélkedve, 
ágyban fekszik Ostendén. Ha tekintetünk 
rátéved a Hungária éttermének falán 
tündöklő gyönyörű gobelinjeire, rágon-
dolunk és szeretettel kívánunk javulást!

- Kádárné Bonta Anikót március 4-én 
korareggel megoperálták. Előző délután 
saját lábán ment be a kórházba, rossz 
közérzettel, szédüléssel. Rögtön benntar-
tották, tüstént katéterezés, ütőér kipucolás, 
stent behelyezés - minden szélsebesen és 
prímán lezajlott, és Anikó jobban van, 
mint valaha, annál is inkább, mert mind-
három gyereke azonnal ott termett és 
körülvette szeretettel. A HKK könyvtár 
különösen örül ennek, mert oszlopos 
ellátója nélkül ugyancsak erősen meg 
volt akadva… 

Születés
Március 18-

á n  S t e r n n é 
Fóthy Zsófi 
Tuku harma-
dik kisfiának 
adott  életet . 
Stern Richárd 
István 4,2 ki-
lóval jött a vi-
lágra, két bá-
tyócskájának 
nagy örömére! 

Esküvők
- v. Hefty 

Attila há-
z a s s á g o t 
kötött Iva-
n a  C a s -
tilloval a 
„Krisztus 
K e r e s z t -
je” evan-
g é l i k u s 
gyülekezet 
templomá-
ban február 
14-én de. A 
szertartást 
az evangé-

likus egyház lelkész-elnöke, Alan Eldrid 
és a gyülekezet lelkésze, Octavio Burgoa 
végezték. Anyjuk Kató nagy örömére 
jelen voltak a Hefty testvérek: Klári Ame-
rikából, Árpád Santiago del Esteróból 
feleségével, Mártával és 2 fi ával (Mihály 
és Frigyes) és Éva Magyarországról. 
Gratulálunk! 

- Collia Alex Quilmesen feleségül vette 
Paola Manfredit március 26-án. Bővebb 
tájékoztató az esküvőről, a Florencio Va-
rela-i fogadásról és kép a következő szá-
munkban.

Események, Vegyes
- A nagykövetségen tartott március 15-i 

ünnepségre érkezve nagy örömmel láthat-
tuk, hogy Dr. Drexler Andrásné Adél ál-
dott állapotban van. Azért nagy örömmel, 
mert jóllehet a kis jövevényből a diplo-
mácia szabálya szerint még ha itt születik 
is nem lehet argentin állampolgár, szülei 
ennek ellenére tőlünk mégis maradandó 
emléket visznek majd haza magukkal… 
Egyelőre aludjál sokat, Adél!

- Az est folyamán a magyarországi 
hivatalos kitünte-
tésének átvétele 
után Terek Zsófi 
meghatottan emle-
gette föl édesapját, 
Török Józsefet, 
aki Zomborban, 
Bács-Bodrog vár-
megyében szüle-
tett. A határváltozá-
sok után jugoszláv 
nyelven a Terek 
nevet kapta. 1926-
ban vándorolt ki 
Argentínába, ahol 
José Terek néven regisztrálták. A Wildei 
Magyar Egyesületet (Sociedad Húngara 
de Wilde) 1947. november 3-án alapította 
több baráttal együtt és megválasztották 
első elnöknek. Ezt a tisztséget 1959-ig 
teljesítette, amikor családostul Córdoba 
tartományba költöztek. 1987-ben hunyt 
el. Zsófi  dicséretreméltó közmunkájával 
apja nyomdokaiba lépett. 

- A követségi megemlékezés másnapján 
korareggel sietett el Balázs Péter magyar 
külügyminiszter, mivel São Paulóban a 
Könyves Kálmán Szabadegyetemen tar-
tott ünnepélyre várta díszszónoknak az 
ottani kolónia. Részt vett a Szondi György 
cserkészcsapat és föllépett mindhárom 
helybeli magyar tánccsoport, valamint 
bemutatkozott a Magyarországról (az 
utánunk hozzánk is) érkezett Zemplén 
tánc- és zene együttes.

- Mitchell Caro képen mutatja nekünk a 
március 15-i föllobogózott Budapestet. 

- A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar 
Köztársaság Kormányának nevében a Ma-
gyar Köztársaság Érdemes Művésze Díjat 
adták át Budapesten t.k. a körünkben is-
mert Haász István Munkácsy Mihály-dí-
jas festő- és grafi kusművésznek (a művei 
képét tartalmazó könyv megtekinthető a 
HKK-ban), valamint Erdei Péter Liszt 
Ferenc-díjas karmester, a kóruskultúra 
kimagasló művelője, a Kodály-módszer 
egyik legrangosabb kutatója, terjesztője és 
tolmácsolójának, aki itt az Ars Hungari-
cával közreműködött néhány emlékezetes 
koncert megtartásában. Mindkét kitünte-
tettnek melegen gratulálunk!

- Március 13-án megindult a ZIK ta-
név az óvodások, juniorok és szeniorok 
számára. Mindhárom tagozat ellátására 
hónapok óta lelkesen és örömmel készült 
a tanári kar. A szombatonkénti foglalko-
zást továbbra is a Szent László iskolában 
tartják. 

- Ezt követően a cserkészek teljes 
egyenruhában az első zászlófelvonásra 
gyülekeztek a Cserkészházban. A szom-
batonkénti foglalkozás 17 óráig tart. 
Közvetlenül utána megtartották az év 
első szülői értekezletét, hogy értesítsenek 
az egész évre tervbe vett sok, változatos 
programról.

- Az ifjú Grabner Pisti által vezetett 
színháztársulat művészei már a nyár fo-
lyamán elhatározták, hogy ismét előadják 
a Kölcsönlakást, így mindenkinek megad-
va az alkalmat, hogy a vígjátékot vagy 
először, vagy már repetáltan megnézzék. 
Dátumot sajnos még nem közöltek.

Utazók
- Kraft Péter néhány kurta napra Argen-

tínába látogatott, ahol egy nemzetközi ho-
tellánc érdekképviselőivel tárgyalásokat 
folytatott perui és argentínai érdekeltségek 
ügyében.

- Sebess Péter carilói lakos váratlanul 
jelent meg a buenosi koloniális élet egyik 
megnyilvánulásán, ahol számos barátot 
tudott üdvözölni, mivel sokan sereglettek 
össze a Dél-Amerikában turnézó sátor-
aljaújhelyi Zemplén népi táncegyüttes 
és az élő zenét nyújtó virtuóz zenészek 
bemutatójára (lásd alább). 

- Torontóból két hétre Buenosba érkezett 
az ismert ügyvéd, Dr. Wappel Róbert, 
a hamiltoni Szent Erzsébet Otthon jog-
tanácsosa. A város megismerésén kívül 
érdeklődik a tangó iránt és kissé ismer-
kedik a spanyol nyelv titkaival, hogy 
azokat a tervbe vett spanyolországi útján 
zökkenésmentesen bevethesse. Miskolczy 
Dóra mutatta meg neki a Hungáriát és 
fölhozta a HKK könyvtárba is. Örültünk 
a személyes találkozásnak!

- Heftyné Kató örömanya fia Attila 
esküvője után - több házasulandó gyer-
meke nem lévén - kimerülten pihenőre  
elutazott Carilóba. 

- Fóthy István és Judith ismét Euró-
pába utaznak pár hónapra az új „német” 
unoka megismerésére és a magyarországi 
unokák viszontlátására. István távolléte 
alatt előreláthatólag Honfi  Jancsi veszi 
kézbe a Mindszentynum vezetését.

- Kalmár Lászlóné Werth Adrienne 
kedves előfi zetőnk megint pár hónapot 
szándékszik fiánál tölteni, Kaliforniá-
ban. Barátnői a Hungáriában teadélután 
keretében búcsúztatták a március 15-i 
ünnepség előtt.

- Boszorkák röpködése! Ezúttal nem a 
levegőben, hanem heten („mint a gono-

szok”…) buszon indultak február elején 
hosszú útra, San Martín de los Andesbe, 
ahol elfoglalták a már megszokott hálói-
kat Kesserűné Balogh Judith Angyalka 
gyönyörű Szarquinchojában. Egy helybeli 
boszorkány, Roószné Gaby is csatlako-
zott a csoporthoz, A vidám együttlétben 
csak egy hiányzott, Fóthyné Judith 
Béka, és mindnyájan hiányolták a „tisz-
teletbelit”, Kerekes Ágit. Az első hét 
kedvezőtlen időjárását szerencsére fölvál-
totta a napsütés, így háromszor is kirán-
dultak. Szép volt, jó volt, csak rövid volt. 
Éljen a hosszú éveken át tartó barátság! 

- Megbolygatott méhkasra hasonlított 
a kolónia elég népes rétege, amikor be-
harangozta magát a Bokréta Művészeti 
Iskolából a Zemplén Néptáncegyüt-
tes Sátoraljaújhelyről, Fehér János 
vezetőjükkel, dél-amerikai turnéjuk során 
Brazília után érintve Argentínát március 
16 és 23 között, mielőtt Uruguayba men-
tek tovább. Harmincan jöttek (!) táncosok 
(15 évestől 35-ig), tanárok, 4-tagú zene-
kar, ruhatáros… Tavaly júliusban hívta 
meg őket Jankovics Károly, az Uruguayi 
Magyar Otthon elnöke, mire ők sebtében 
összeszedték a szükséges pénzmagot és 
itt termettek. Tarsolyukban sok programot 
hoztak, főleg gyerekek részére, azon kí-
vül, hogy Regöseinkkel terveztek intenzív 
foglalkozásokat, új táncok betanítását. 
Buenosi nyilvános föllépésük egy jól 
sikerült esti előadás volt március 19-én a 
Hungáriában, ahol a bravúros zenészeik 
nyújtották a táncosoknak az élő zenét, ami 
külön élmény volt a publikum számára is. 
20-án táncház ugyanott, majd 21-én a záró 
bemutató egy olivosi színházban. 20-án 
emellett egész napos családi programot 
szerveztek hangsúllyal a gyerekekkel való 
foglalkozásra, a ZIK diákjait, cserkésze-
ket és Regösöket beleértve. Volt előadás, 
játékok, mondókák, nyelv, népdalok és 
mesék tanítása, sőt kézművesség „8-100 
éves korig”… A helybeli szervezőknek 
köszönhetően családoknál kaptak elhe-
lyezést, csak a nagyváros távolságait esett 
nehezükre megszokni. (Bővebb beszámoló 
következő számunkban).

Az AMH segítségével 
megoldott kerestetések

Az AMH-nak újból sikerült 2 rokonke-
restetést megoldani:

- Bálint Katalin (Erdély) - Kocs család 
(Villa Ángela és Rosario) Vajda István 
közbenjárásával. (Bálint Katalin köszö-
nőlevelét l. a következő számunkban).

- Telefonok kapcsán sikerült Nyíregy-
házáról Nagy Ilonát összehozni unoka-
testvérével, Besenyiné Vácz Zsuzsival 
(Bariloche). Besenyi Karcsi így köszönte 
meg Bonapartianné Trixi ügyeskedését: 

 „Köszönjük, hogy a kapcsolat megterem-
téséhez hozzásegítettél. Tegnap valóban 
sikerült beszélni velük. Fogalmunk nem 
volt a Vácz-Hogyan ágon létező rokonság-
ról. Lesz majd beszélgetési lehetőség! Úgy 
látjuk, Ilona másod-unokatestvére Zsuzsi-
nak, kiről halvány fogalma sem volt!”

Az AMH-nak mindig óriási elégtétel, ha 
egy-egy ilyen „összevezetés” sikerrel jár! 
(Ez történt előzőleg hasonlóképpen a fent-
említett Haász István és itteni, ismeretlen 
rokonságának esetében is.)  (BGT és HKZS)

Mit hallott az AMH ? A magyar DUNA tv kapcsolatfelvétel 
céljából keres olyan Dél-Amerikában élő 
személyeket, akik a trianoni békediktátum 
napján, 1920. június 4-én születtek. Kérjük 
jelentkezzenek a Szerkesztőségünkben 
4711-1242   amagyarhirlap@yahoo.com

 gfoto.org 
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 Az Erzsébet Híd föllobogózva

Mater Párvy Kornélia 
(1930-2010) 

 A boldog örömanya hosszú évek után együtt 
mind a 4 gyermekével - egyszerre!           gfoto.org 

A Boszorkák - söprű nélkül, délen! b.-j.: A házi-
asszony Kesserűné Angyalka, Némethné Lenke, 
Lindqvistné Hapci, Lomniczyné Letti, Honfi  Já-
nosné Kati, Mayerné Irén, Roószné Gabi, Tóthné 
Emma

Terek Zsófi , a meghatott 
kitűntetett        Fotó Jakab

 Stern Eduárd (1) és Leó (4) 
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Az idén szokat-
lanul mozgalmas és 
eseménydús volt a 

március. Volt mit ünnepeljünk, volt, 
minek örvendjünk, aggódjunk - és 
sírjunk is. 

Nálunk Argentínában március elején 
kezdődik a komoly munkaév, a köz-
hivatalok, a közoktatás - az élet. Ebbe 
az idén még a rendkívüli időjárás, 
természeti csapások és politikai vi-

harok is belejátszottak. A rettenetes 
haiti földrengést már-már elfeledtette 
a tőszomszédságunkban bekövetkezett 
katasztrófa. Erről alább bővebben.

Múlt havi számunkban már meg-
emlékeztünk az Argentínai Magyar 
Hírlapunk születésnapjáról. Meghatot-
tan kezdem el írni rovatom 61. számát… 
Felidézem midőn szerkesztőnk, Haynal-
né Kesserű Zsuzsó ragyogó szemmel, 
a Hungária nagytermében, a március 
15-i nemzeti ünnepségünk alkalmával 
a színpadra lépett és bejelentette, hogy 
14 hónapos újságtalanság után meg-
jelent Dél-Amerika immár egyetlen 
magyarnyelvű újságja, az Argentínai 
Magyar Hírlap. Megköszönte a támoga-

Amikor az ember körül élet- és ha-
lálfontosságú események zajlanak, 
nehezen marad elég hely fontos ha-
zafi as ünnepeinknek beszámolóira. 
Március elején nyárvégi nyugalmá-
ból még fel sem ocsúdva nehezen 
jutott el kolóniánk tudatába, hogy 
a nagy csend után, feltűnés nélkül 
megérkezett közénk a várva-várt új 
magyar nagykövet, Dr. Varga Ko-
ritár Pál. Mire elolvastuk az AMH 
márciusi számának 2. oldalán életé-
nek főbb adatait már meg is érkezett 
a magyar nagykövetség szokatlan 
külalakú meghívója március 12-re, 
a Szabadságharc megünneplésére. 
Szintén megkaptuk a már meghirde-
tett Hungária egyesület meghívóját, 
amely az idén nem a hagyományos 
vasárnapi, hanem szombati meg-
ünneplésre szólt. A meghívottak 
örömmel vették tudomásul, hogy az 
új nagykövet tartja az ünnepi szó-
noklatot és bemutatkozik a magyar 
kolóniának. 

A programtorlódásnak és a szokat-
lan meghívónak miértjét megértet-
tük, amikor a nagykövetségi fogadá-
son részt vettünk. Kolóniánk néhány 
vezető tagján kívül mindenkinek meg-
lepetés volt, hogy Dr. Varga Kori-
tár Pálnak első hivatalos ügyködése 
körünkben egybe esett a Magyar 
Köztársaság külügyminiszterének 
látogatásával, aki hivatalosan jött 
egy napra Argentínába. A magyar 
kolóniával is akart ez alkalommal 
találkozni, akárcsak egy püspök a 
gyülekezetével. Így történhetett, 
hogy Nemzeti ünnepünkről együtt, 
közösen emlékeztek meg (vagyis 

az ünnepen 2 pap misézett). Az 
argentin és a magyar himnusz ének-
lése után a nagykövet köszöntötte a 
vendégeket és bemutatta Dr. Balázs 
Péter külügyminisztert.  Benedekné 
Marika fordításával honfi társaink 

magyarul és spanyolul hallgatták 
és megértették Dr. Balázs kitűnő, 
összefoglaló beszédét. Közvetlenül, 
pátosz nélkül szólt hozzánk. Elmond-
ta, hogy hivatalos útjának célja az 
argentin és a magyar gazdasági kap-
csolatok kiépítése és fejlesztése, ami 
országaink jövőjének fontos része. 
Szerencsésen mindkét kormány 
szakembereinek sikerült tervei-
ket egyeztetni. Mindkét ország-
ban a politikai bizonytalanság 
bénítóan hat minden határozott 
lépésre. Reméljük, hogy a tervek 
valamikor a gyakorlatban valóra 
válnak. [A magyar hivatalos be-
számoló itt olvasható: http://www.
kulugyminiszterium.hu/kum/hu/
bal/ Aktualis/Szovivoi_nyilatkoza-
tok/BP_ARG_100313.htm .Szerk.]

Illusztris vendégünk beszéde 
második részében magyar érzü-
lettel sorolta fel nemzeti ünne-

peink történetét, fejlődését és meg-
ünneplésük lényegét az utolsó két 
évszázad folyamán. Minden forrada-
lomból koronként más-más tanulsá-
got vont le vagy célkitűzéseket ért el 
a magyar társadalom. Egy bizonyos, 
mondotta a külügyminiszter, hogy 
Magyarország ma végre egy demo-
kratikus, független köztársaság, 
az Európai Unió egyik legjobban 
fejlődő tagállama. A vendégek 
meglepetésére és örömére a Ma-
gyar Köztársaság Érdemrendjének 
arany nagykeresztjét Terek Zsófi a 
asszonynak nyújtotta át Dr. Balázs 
és a nagykövet Sólyom 
László magyar köztár-
sasági elnök nevében.  
Zsófi  meghatottan vette 
át és röviden mindkét 
nyelven köszönte meg 
a kitüntetést. Elmond-
ta, hogy hazaszeretetét 
édesapja, Terek József, 
a Wildei Egyesület első elnökének 
nyomában és emlékére tartotta 
meg és a magyar kolóniában ennek 
szellemében dolgozik. A fogadás 
lelkes koccintásokkal és kitűnő fa-

latokkal bőségesen ellátva vidáman 
fejeződött be a kivilágított kertben. 

*
Sajnos március 13-án a Hungá-

riában megtartott ünneplés sokat 
veszített megszokott közönségé-
ből. Szomorú, hogy milyen sokan 
hiányoztak a kolónia ismert tagjai 
közül. Lehet, hogy úgy gondolták: 
elég egyszer, egy helyen megemlé-
kezni ugyanarról az ünnepről! A 
műsor gyönyörű és igen megható 
volt. Zöldi Márton, a Hungária el-
nöke fogadta Dr. Varga Koritár Pál 
nagykövetet és megköszönte, hogy 
első útja mihozzánk vezette. A ZIK 7 
felnőtt diákja Lomniczy József által 
kiválasztott legszebb hazafi as költe-
ményeket szívhezszólóan, jó kiejtés-
sel, szépen 
hangsúlyoz-
va olvasta. 
Valóban 
átélhettük 
a versek 
tartalmát. 
Következett 
a nagykövet 
bemutatko-
zása. 

Történelemhűen méltatta az ün-
nep fontosságát, felidézve az elmúlt 
közel félévszázados kommunizmus 
alatti elnevezéseket, amelyekkel a 
magyar hagyományos ez nemzeti 

érzelemmel teli ünnepeket „átke-
resztelték”. Rövid és velős beszédét 
egy komoly intelemmel fejezte 
be. Reméli és bízik abban, hogy 
a jövőben minden magyar, akár a 
szülőházában, akár idegenben, meg-
osztottság nélkül fogja ünnepelni 
március 15-én a Szabadságharcot! 
Csak közös erővel és akarattal lehet 
a haza sorsát építeni. 

*
Kolóniánkban nem hiányzik sem 

a lelkesedés sem a hazaszeretet. E 
sorok írásakor napokon belül válasz-
tanak Magyarországon új kormányt. 
Együtt érzünk minden magyar honfi -
társunkkal. Ehhez viszont nem elég, 
hogy énekeljük a Himnuszt: „Isten, 
áldd meg a magyart”, hanem imád-
kozzunk, hogy  minden jóérzésű 
polgár lelkiismerete szerint ne csak 
egyéni érdekeit, hanem elsősorban a 
haza sorsát vegye fi gyelembe.

*
Argentína politikai helyzetéről 

kivételesen nem írok részletesen. 
A hónapok óta folyó vita, durva 
veszekedés az államkassza ill. a de-
vizakészlet elosztásának és felhasz-
nálásának részletei körül a mai napig 
nem oldódott meg. Legjobb politikai 
tudósítók szavaiból annyit merek 
levonni, hogy 2011-ig a kormányt 
az ellenzék nem tudja, de nem is 
akarja elmozdítani. Mauricio Macri, 
Buenos Aires város kormányzója 
elsőnek jelentette be, hogy az elnöki 
tisztségre pályázik. Az ő meglátása 
szerint a kormányt 2011-ig segíteni 
kell, hogy ne egészen tegyék tönkre 
az országot, ne egészen ürítsék ki az 
államkasszát, mert akkor az új elnök-
nek nagyon nehéz lenne a kezdet…

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

tóknak az előre nyújtott segítséget és bizalmat. Kifejtette, 
hogy az AMH célja a szétszórtságban élő magyarok és az 
anyaország között egy összekötő KAPOCS  kell legyen. 
Az ünnepség végeztével óriási lelkesedéssel siettünk 
felvenni az első, ajándék mutatványszámot. Az elmúlt 5 
év alatt szerkesztőnk bebizonyította, hogy a bizalommal 
nem élt vissza, sőt túlteljesített. A 10 beígért számból 
minden hónapban megkaptunk esetenként 8 vagy 10 
magyar-, plusz 4 ifjúsági magyar- plusz 4 spanyolnyelvű 
oldalt. Önzetlen munkáját a magyarság szeretete, de főleg 
a magyar nyelv ápolásának álma fűti. Azoknak, akik az 
évek folyamán megismerték és megszerették hírlapunkat, 
hihetetlen jutányosnak tűnik. Megállapítottam, hogy a 
legvékonyabb, útszéli argentínai hetilap darabja több 
mint 25 peso. Akinek az AMH-ra egy évre előfi zetni 170 
peso túl drága, és mégis megveszi, biztosan nem dobja a 
papírkosárba, ha valamelyik cikkel nem ért egyet?!

Haiti fővárosában a Port-au-Prince-i 
katedrális feszülete csodálatos 

épségben a romok között - 
azóta már újabb katasztrófa 

rázta meg az emberiséget

Születésnapokról lévén szó, meg kell 
említenem, hogy az enyémre Punta del 
Estén messze földről repültek hozzám gyer-
mekeim, unokáim. Nem kételkedem, hogy 
szeretnek, de ez egy jó érvelés volt a mel-
lett, hogy a téli fagyos, havas földekről pár 
napot nyaraljanak a tengerparton. Franke 
Gerhardné Sebess Márta, kislányom, 
Németországból érkezett és 2 héten belül 
Etiópiába repült vissza. Mitchell Carolina 
unokám pedig, kihasználva a budapesti 
Balassi Intézetben a januári szünetet, meg-
hatóan kérte tanárait, hogy szegény öreg 
nagymama születésnapja miatt toldják meg 
szabadságát 1 héttel. Én hálás voltam ennyi 
igyekezetért és ragaszkodásért. 

A nyaralás csendjébe, ebbe a februári 
csodás vakációs hangulatba február 27-én 
hajnalban mint a villám vágott be szomszéd-
országunk tragédiája: Chile katasztrófája. A 
Richter-skála szerint 8,8-as földrengés érte a 
testvérállamot. A világon mindenki láthatta, 
és a távolból, televízión keresztül a mai na-
pig nézi a rettenetes eseményeket. Nekünk 
argentinoknak nagyon közel van. Számos az 
a család, akiknek közeli hozzátartozója van 
Chilében. A legrémesebb az első 3-4 nap 
volt, amikor semmi összeköttetésre nem volt 
lehetőség. Mindenki reszketett és imádko-
zott. Mobiltelefonon, komputeren át próbált 
közlekedni, gyakran hiába. A földkéreg-ha-
sadás végighúzódik jóformán az egész chilei 
terület alatt, két masszív tektonikus lemez 
állandó mozgásban van, és a legszörnyűbb, 
hogy az utórengések ez esetben nagyon 

gyakoriak és erősek. Ez rettegésben tartja a 
még legedzettebb idegzetű lakosságot is! A 
leköszönő elnökasszony, Michelle Bachelet 
kénytelen volt a kijárási tilalmat kihirdetni, 
mivel sajnos bekövetkeztek a fosztogatási 
hullámok.

Március első napjaiban Buenos Airesbe 
érkezvén első feladatomnak tekintettem, 
hogy információt gyűjtsek a szomszéd 
országban élő honfitársaim sorsa felöl. 
Örömmel tudatom, hogy anyagi károkon 
kívül, halálos áldozatról kolóniánk körében 
nem hallottam. 

- Németh Alex és felesége Kohánszky 
Katalin a földrengés epicentrumában, Con-
cepciónban élnek, de áll a kitűnően felépített 
házuk. Két kislányukkal, Caróval és Ma-
ría-Eugeniával együtt előző nap elfogadtak 
egy meghívást és így otthonuktól 300 km-
re, Pucónban voltak. 23 éves Mátyás fi úk 
Mexikóból készült a puconi találkozóra, de 
a rengés miatt nem érkezett meg Chilébe.

- Puricelli Cili férjének családja is Con-
cepciónban él. Szerencsére sérülés nélkül 
megúszták, de a házukban keletkeztek 
károk, veszteségek.

- Dőryné, Széchényi Ilcsi népes családja: 
Zahorán Ákos és felesége Lauri, unokái 
Mátyás, Pablo és Sofi , dédunokái Trea és 
Máté berendezési károktól eltekintve, testi 
és lelki épségben élnek és naponta kapcsolat-
ban vannak édesanyjukkal Buenos Airesben. 
Mátyás meghatóan mesélte, hogy bérházuk 
kertjében a lakók körbefogva egymás kezét 
élték át a félelmetes, vég nélküli perceket. 

Második fia, Dőry Andor és felesége 
Gabriela, unokái María, Miklós és Ma-
carena szintén jól vannak. Gabriela ugyan 
megsebesült: hosszú percekig tartó és 30 
cm kilengésű rengés alatt, sötétségben az 
emeleti szobákból karjukban hozták le 
három gyermeküket a kertbe, miközben a 
mennyezetről leszakadó üvegcsillár felha-
sította a karját. Reggel kórházi kezelésre 
kellett mennie. A 14 éves María és iskolatár-
sai délen, a cunami által fenyegetett vidéken 
táboroztak, ahonnan csodálatos módon 1 
nappal az óriáshullám előtt érkeztek haza 
Santiagóba. 

- Berczely Gábor, aki Chilében tisztelet-
beli argentin konzul, és felesége Mariela 
Esquelbe kirándultak és így szerencsésen 
nem élték át a santiagói megrázkódtatást. 
Gyermekeikről csak annyit tudok, hogy 
nagyobb baj egyikkel sem történt. Gábort 
munkahelyén nagy anyagi károk érték.

- A népes Bonczos családot nem kell 
bemutassam, mert hírlapunk előző számá-
ban sokat írtam róluk. Miklós és felesége 

Ira kivételével a 25 tagú család többi tag-
ja már mind Chilében született, magyar 
gyökereire büszke és földrengéshez edzett 
ember. Mind zokszó nélkül élnek, a termé-
szet törvényszerűségeiben megnyugodva... 
Szerintük az ilyen csapás van, akit jobb 
emberré, van, akit meghasonlott, elkese-
redett emberré alakít. Boldog ember, akit 
az Istenbe vetett Hit, Remény és a Szeretet 
erősít és vezet tovább az életben.

- Unokám Mitchell Andrástól és kis csa-
ládjától február 10-én búcsúztam el a békés 
Punta del Estén. Február 17-én hurcolkodtak 
át Argentínából Chilébe, új otthonukba, ahol 
András átvette új beosztását a Monsanto 
magtermelő világcégnél. Értük reszketek a 
mai napig leginkább, mert az Argentínában 
felnőtt fiatalok idegei nincsenek ekkora 
megpróbáltatásra megedződve. Nagyon 
egyedül érzik magukat, megszokott kör-
nyezetük, családjuk, barátaik nélkül, éppen 
amikor lendülettel, optimizmussal új életet 
kell kezdeniök. 

Még a ka-
tasztrófa előtt 
Santiago 
de Chilében 
Széchényi 
Ilcsi 
legidősebb 
fi ával, Zaho-
rán Ákossal 
és menye 
Laurával 
nyaral                    
Fotó Bonczos

Mitchell Andrew és családja élvezik Punta del 
Estét. 10 nappal a földrengés előtt költöztek Ar-
gentínából Chilébe                                  Fotó Bonczos 

Ünneplünk

Dr. Balázs Péter külügyminisztert 
fordítja Bendedekné Marika   Fotó Jakab

Fotó Jakab

b.-j.: Dr. Varga Koritár Pál új magyar nagy-
követ, Dr. Balázs Péter látogató külügy-
miniszter, a kitűntetett Dr. Terek Zsófi a, 
Dr. Drexler András tanácsos   Fotó Jakab

Dr. Varga 
Koritár Pál 
új magyar 
nagykövet 

ünnepi 
beszéde a 

Hungáriában 
Fotó Jakab
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INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - 
rubiecito87@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRI-
TO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL 
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386 
susyfothy@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sleidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-3623-4345 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

   KLUBOK - CLUBES
HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - 
 hungariabuenosaires@gmail.com
VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

ISKOLÁK - COLEGIOS
ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD. 
Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT ISTVÁN KOLLÉGIUM - COLEGIO SAN ESTEBAN. Anasagasti 202, (8400) 
San Carlos de Bariloche, Río Negro. Tel. 02944-42-0404 - colegio@sanesteban.
edu.ar  -   www.sanesteban.edu.ar
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amenábar 
1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4501-0543 - depataky@arnet.
com.ar
"MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR KATOLIKUS KÁPLÁNSÁG 
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS  EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@fi bertel.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fi bertel.com.ar
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-522469 
moka_retezar@yahoo.com.ar
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS 
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - fi lipanicslili@gmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 - 
zoltanhorogh@hotmail.com

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45, Buenos Aires

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata
Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

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

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

A májusi számra 
a lapzárta: április 10

Anyag és hírek beküldésére 
(54-11) 4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Hálásan köszönjük adományukat, 
támogatásukat, fölülfizetésüket az 
egyetlen dél-amerikai magyar újság 
fönnmaradása érdekében!

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

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

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

- 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
Alapító Fővédnök:  Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()

A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

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

Tel. 4799-8437
haynal@fi bertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

2005-től 2009-ig 
US$ 100.-on felüli adományozók 

(ábécésorrend): 
(5x) Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas 
Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) - 
Dr. Orbán László - Rubido-Zichy Hohenlohe 
Senta () - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa   
(4x) Erdődy József - Móricz Istvánné 
(3x) Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de 
Artes Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné 
Földényi Judith (Ausztria) - Pejacsevich 
Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Gorondi István 
és Edith - N.N. 
(1x) Álvarezné Zöldi Viktória - B.Á. (Kanada) - 
Dr. Besenyi Károly  - Gosztonyi Attila - Gros-
schmid Mária (Mo) - Jakab János (USA) - K.I. -
Kalpakian Ervin - Mészáros Lászlóné, Angéla -
N.N. - Sisa István (USA) - Zombory István 

Alapító Védnökök: 
Alitisz Constantino

Eickertné Rubido-Zichy 
Antoinette 

Gorondi István és Edith
Lomniczy József

Monostoryné 
Kövesligethy Ildikó

Móricz Istvánné
Papp Jenő

Takács István ()
Zilahi Sebess Jenőné 
Bonczos Zsuzsanna

Zombory István
Zöldi Márton

2010: 
- Dobosi Szabó Anikó  
- Pejacsevich Alexis
- Dr. Némethy Kesserű Judit
  (USA)
- Magyar Református Egyház 
- Kalpakian Ervin
- Zilahi Sebessné Bonczos 
  Zsuzsa
- Mészáros Lászlóné, Angéla
- Alitisz Constantino
- Kurhelec János
- Instituto Internacional de Ar-
  tes Culinarias Mausi Sebess

Kedves Előfi zetőnk!   Szívén viseli az AMH további mejelenését?
Kérjük, ne feledje meghosszabbítani 

előfi zetését a címkén közölt lejárási 
dátum szerint, és közölje velünk 
befizetésének módját és dátumát 
e-mail, faxon v. telefonon.  A nyugtát 
a következő számmal küldjük.  

Segítsen szerezni új előfi zetőt, hir-
detőt, és saját előfi zetését 2 hónappal 
meghosszabbítjuk! 

Köszönjük támogatását!        AMH 
(54-11) 4711-1242

 amagyarhirlap@yahoo.com
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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!

részt vettünk néhány ilyen összejövetelen, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat.

*
Az iskola és a szórakozás mellett rengete-

get kirándultunk. Bejártuk a 15 millió lakosú 
Buenos Airest, nemcsak nappal, hanem 
éjszaka is. Puszta érdekességként megemlít-
jük, hogy az argentin főváros eredeti nevét: 
Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de 
Santa María de los Buenos Aires (A Szent-
háromság városa és a Jó Szelek úrnőjének, 
Szűz Máriának kikötője) 1536-ban egy 
spanyol expedíció lelkészétől kapta.

Latin-Amerika egyik legnagyobb metro-
polisza nagy ellentéteket hordoz magában: 
a központtól távolabb bádogvárosok állnak, 
mégis Dél-Amerika egyik legfejlettebb vá-
rosáról van szó, ahol a belvárosban csupa 
üveg felhőkarcolók és számtalan irodaház 
magasodik. Sok nevezetességet megnéztünk, 
többek között az Obeliszket - ami a főváros 
szimbóluma -, a San Martín Katedrálist (ahol 
a függetlenség kivívójának, San Martínnak a 
hamvai nyugszanak), az Elnöki Palotaként 
szolgáló Casa Rosadát, a Kongresszust, a 
Nemzeti Könyvtárat, Evita sírját a Recoleta 
temetőben, a Szépművészeti Múzeumot és 
az egyik színházban megnéztük az Operaház 
Fantomját. Sétáltunk a hangulatos, rikítóan 
élénk színekre mázolt fa- és bádogházairól 
ismert La Boca negyedben, amelynek neve 
a hazai futballrajongók számára nem isme-
retlen, hiszen Maradona egykori csapata, a 
Boca Juniors Dél-Amerika legjobbjai közé 
tartozik. De azért a magyar foci virágkorára 
még emlékszik a korosabb nemzedék, akik-
nek Magyarország egyet jelent Puskással és 
Kubalával. 

*
De Argentína nemcsak a foci, a steak, a 

tangó és a gaucsók földje. E hatalmas, 2,7 
millió km² területű ország ezernyi látnivalót, 
élményt és a természet csodáinak egész sorát 
kínálja az utazóknak. Mi is sok szép helyre 
eljutottunk, mint például Villa Gesell, Mar 
del Plata, Mar Azul, Córdoba, La Plata, Ti-
gre (a Paraná folyó hatalmas delta torkolata) 
és az argentinok legfontosabb Szűzanya 
kegyhelyére, Lujánba.

Mégis az itt töltött tíz hét legnagyobb 
élménye az Iguazú vízesés volt, amelyet a 
brazil és argentin oldalról egyaránt láttunk. 
Több mint 22 órát kellett buszoznunk, 
hogy elérjük úti célunkat a brazil-argentin-
paraguayi hármas határ közelében. Igaz, a 
határon adódtak problémák, mivel néhányan 
még nem vagyunk nagykorúak. Szerencsére 
a helyzet hamar megoldódott és folytathat-
tuk csodálatosnak ígérkező utunkat. 

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”: 
„Tűz körül, fák mellett, csillagok alatt, nedves füvön állva 

kéz a kézben, a meleg sötétségben, a barátság öröme is, 
mint a füst és a hamu illata, felszabadul a végtelenbe.” (ZK)

                                         Folyt. a II. oldalon

Magyar, vagy „magyaros”?

A mindenkori „népdal vagy műdal” 
kérdésen már régen túlestünk. Tudjuk 
a különbséget, felismerjük egyiket s 
másikat, megfejtettük a szerzői meg-
határozást. Elfogadjuk a dallamok 
szépségét, eldöntjük melyiket énekel-
jük vagy hallgatjuk. Van azonban egy 
bizonyos „magyar vizuális fertőzés”, 
amelynek hatása még a legműveltebb 
légkörökig is eljut. Érthetően, az átlag 
magyar nehezen tudja megkülönböztetni 
az eredetit a műtől, vagy a közismerten 
for export-nak katalogizált tárgyaktól. 
Hadd szögezzük le, hogy mindkettő 
magyar. Csupán az egyiket a kultúra, a 
nép alkotó tehetsége születteti meg, a 
másik pedig ezt ártatlanul leutánozza. 
Az egyik eredeti hagyományt sugároz, 
míg mostohatestvére enyhén felülete-
sebb céloknak szolgál. Példázzunk egy 
kicsit: a népművészet kezei formát, 
színt és méretet tisztelnek betartva az 
egyes tájegységek sajátosságát, és alko-
tásuk mindennapi életük, identitásuk 
nélkülözhetetlen kelléke. Ugyanakkor 
a „sorozatgyártású” tárgy a stilizálás 
eredménye, vagyis „magyaros”: mert 
hasonlít az eredetihez, néha pedig csu-
pán „emlékeztet rá”.

Semmiesetre sem lehet általánosítva 
kijelenteni egyikről sem az egyetemes 
ízlését vagy szépségét. Ámde azért az 
eredeti alkotás ezerszer értékesebb! Ez 
vitathatatlan. Egy kézzel hímzett ber-
lineres mezőkövesdi selyemsurc vagy 
a rózsás, darázsolásos, sűrűn ráncolt 
kalotaszegi szőrkötény egymagukban 
csodás kompozíciók, és a helyi változat 
szerint jelentkeznek rajtuk a megszabott 
formájú-nagyságú-színű virágok. Az 
utánzat nem tart be törvényt: sokszoro-
sít. Viszont nincs két egyforma faragott 
pásztorbot, nincs két egyforma, csa-
ládon belül készült gyöngypárta vagy 
háziszőttes sem. Más fejezethez tartozik 
a rendelésre készített darab.

Mi, díszítő-táncoló-zenélő magyarok 
szétszóródtunk a nagyvilágban. Régi 
bölcsességünkkel, kitartásunkkal és 
túlélő mivoltunkkal olyanok vagyunk, 
mint a hangya, aki ide-oda hordja drága 

leveleit. Sorban, egymás után menete-
lünk az állandóan megkockáztatott meg-
maradás felé. A hosszú évek vándorlása 
alatt kincsre felavatott tárgyak járták át 
a tengereket, a magas hegyeket, a havas 
határokat, és új magyar otthonokban 
találtak menedéket. Mellettünk. Velünk. 
Csak képzeljük el mi, akik nem kellett 
meneküljünk, akik biztonságban jöttünk 
a világra és úgy is élhettünk eddig, 
mik lehettek azokban a bőröndökben, 
a rögtönzött szatyrokban, dobozokban, 
ládákban: szamárfüles képek, szétmo-
sódott levelek, rongybabák, ólomkato-
nák, könyvek, kis terítők, sárgaoldalas 
szakácskönyvek, megmentett magyar 
zászlók, kendők és katonakabátok… 
drága családi emlékek. 

Olyan kedvesek ezek a „társaink”. Vi-
lágot láttak a hímzett pamutpapucskák, 
kis porcelánfejű matyóbabák, rátétes 
posztóval bevont dobozkák, Richelieu-s 
kalocsai asztalfutók, miskakancsók és 
kisbicskák, festett tányérok vagy ízle-
tes kolbászok, füzérpaprikák, dobosok, 
rigójancsik, pipacsmezők és gólyafész-
kek. Bolyhos pásztorkutyák, ostoros 
csikósok és végtelen szarvú bivalyok. A 
köztudatban gémeskút rajzolódik a lát-
határon, és egy szerény, de kilenclyukú 
hidacska ível át a Hortobágy fölött, a 
sárga messzeségben… 

A Váci utca, a Vár csinos boltjaiban 
tornyosodnak a színes, hímzett tűpárnák, 
a virágos porcelánok, a hímzett blúzok. 
A Kárpát-medence faluiban pedig a 
parasztházak „tiszta szobája” nagy 
ácsolt ládáiban viszont több száz éves 
népviseletdarabok alszanak vasárnaptól-
vasárnapig, lakodalomtól temetésig, tu-
ristabusztól tánctáborig… Itt, minálunk 
magyar hangulatú nappalik büszkén 
mutatják szeretett örökölt, s később 
hozzácsatolt tárgyvagyonainkat…

Ha a tárgyaknak lelke volna - mert 
szerintem van -, vajon tudnák, hogy 
édestestvérek, elszánt rokonok? Tanúk 
ők is? Cincogó fecskék és játszó tulipá-
nok, ízek, használati eszközkirályok!

Szép áprilist kívánok!
Zólyomi Kati

DEBRECEN – BUENOS AIRES
- diákcsere -

Néhány hónappal ezelőtt diákcsere alapon a ZIK kezdeményezésére 
látogatóba jött közénk egy igen kedves, rokonszenves diákcsoport 
Debrecenből. Számukra azért is lehetett hasznos ez a látogatás, mert 
otthoni egyetemükön spanyolul (is) tanulnak, Kiss Zsófia vezetése alatt 
(az alábbi beszámoló egyik szerzője a tanárnő fia, Dávid). A látogatás 
márcsak azért is volt sikeres, mert tartós barátsági kapcsolatokra nyitotta 
meg a lehetőséget. „Naplójukban” olvashatjuk, mit láttak helyesen, mit 
találtak érdekesnek, mit ítéltek meg tévesen. (HKZS) 

- - - - - - -
Egy ország a világ túloldalán    (Argentin útinapló)

Tavaly júniusban egy tizenkétezer km 
és tizennyolc órás repülőút állt előttünk. 
Egy szürke, téli vasárnapon érkeztünk meg 
Argentína fővárosába, Buenos Airesbe, ahol 
a repülőtéren magyar családok fogadtak 
bennünket nagy szeretettel.

A rövid ismerkedés után elmentünk a 
magyar klubba, ahol több mint ötven ma-
gyar köszöntött minket hazafias szavakkal. 
A játékos bemutatkozás végére elkészült 
ebédünk, choripán chimichurrival. Ma-
gyarra fordítva: kolbász kenyérben, csípős 
szósszal.

A nap vége felé mindenkit hazavittek ar-
gentin szüleik. A kényelmes ágyak ellenére 
rosszul aludtunk az öt órás időeltolódás 
miatt, amit egy hét elteltével szoktunk meg.

*
A hét első napját az iskolában kezdtük 

7.45-kor. Öten a Szent László Iskolába 
jártunk, míg ketten közülünk egy távolabbi 
gimnáziumba kerültek. Hamar beilleszked-
tünk az iskola közösségébe, ebben az osz-
tálytársak és a tanárok is sokat segítettek. 
Az osztályunkba huszonöten jártak, fiúk- 
lányok egyaránt. A tanítási órák hatvantól 
akár kilencven percig is tarthattak, tíz per-
ces szünetekkel. Az iskolát 1966-ban egy 
magyar jezsuita páter alapította. Az oktatás 
nyelve természetesen a spanyol, de az itt 
tanuló mintegy ezer diák egyenruháját ma 
is kis magyar címer díszíti, és az iskolai ün-
nepségeken felcsendül a magyar himnusz. 
Az iskola épülete ad helyet szombatonként 
az argentínai magyarokat összefogó Zrínyi 
Ifjúsági Körnek, amely 57 éve működik 
mint hétvégi magyar iskola és önképzőkör. 
Sok magyar híresség talált új hazára Argen-
tínában. Talán a leghíresebb Bíró László, a 
golyóstoll feltalálója, akinek születésnapján, 
szeptember 29-én a Feltalálók Napját ünnep-
lik Argentínában.

Minden egyes iskolai nap zászlófelvonás-
sal kezdődött az épület aulájában. Átlagban 
öt óránk volt naponta, ami azt jelentette, 
hogy fél kettőkor mehettünk haza. Az iskola 
épületét csak szülői engedéllyel hagyhattuk 
el napközben. A matek tanár volt a kedven-
cünk, természetesen a legjobb jegyeket is 
nála szereztük. Argentínában tíz osztályzat 
van és legalább hetes kell ahhoz, hogy ne 
bukj meg. Félév helyett harmadév van, 
osztályfőnök helyett pedig ügyeletes tanár, 
aki naponta kétszer ellenőrzi a csoport 
létszámát.

Szünetekben le kell menni az udvarra ha 
esik, ha fagy, ahol tanulókon kívül galambok 
is tanyáznak. Az iskola büféjében minden 
kapható, mi szem-szájnak ingere. Ervin bácsi 
mindig kedvezményesen adta nekünk a ham-
burgert, hiszen Magyarországról érkeztünk!

A tanórákon nagy a fegyelmezetlenség, 
a tanteremből engedély nélkül távozhatsz. 
Érdekes viszont, hogy a velünk egyidősek 
olyan órákon is részt vesznek, mint például 
filozófia, logisztika és jog.

Ám ott sem minden a tanulásról szól, a 
fiúknak mindig a focin jár az esze, a lányok 
pedig pletyóznak. A hétvégékre különös 
figyelmet kellett szentelnünk, mivel a péntek 
és a szombat este rendszeres szórakozással 
telt. A bulik, általában, hajnali egy-kettő 
körül kezdődnek és reggelig tartanak. Mi is 

Buenos Aires látképe 
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Nem emlékezhetek utóérzéseimre, mivel-
hogy én nem utazhattam át Magyarországra 
14 éves koromban… Bevallom, nagyon 
szeretnék „beleolvasni” a három magyar-
származású cserkészfiú gondolataiba: most 
tértek vissza az Óhazából, a 3-hónapos 
Zrínyi Ifjúsági Kör téli ösztöndíja után. 

Tudjuk, mennyire fontos minél fiatalabb 
korban elsajátítani a nehéz magyar nyelvet. 
Azt is, hogy „telitalálat” ez a rövid diák-
csere azok számára, akik már - habár kony-
hanyelven, de - értenek, írnak s beszélnek 
magyarul.

Arcagni Sándor, 
Mattiauda Szanti 
és Szilvássy Ignác 
végül is a legnagyobb 
természetességgel 
vállalták a kihívást. 
Idegen csa ládok, 
idegen iskolák, ide-
gen városban - meg-
állták a helyüket. 
Első karácsonyuk 
t ávo l  szü le ik tő l , 
testvéreiktől, első ten-
gerentúli repülésük, 
az ismeretlen Buda-
pest és környéke első 
felmérése, Debrecen 
remekül sikerült meglátogatása és zárónak 
a csúcspont: Erdély! Kalotaszeg szívében is 
lakhattak egy hosszú hétig, ott is bejártak a 
kalotaszentkirályi általános iskolába. 

Amennyire „bőbeszédűek” ezek a 14-15 
éves fiúk, azért megtudhattunk kisebb-
nagyobb részleteket. Élvezték a havat, a 

szánkózást, korcsolyázást. Megismerték 
Budapest nevezetességeit, meglátogattak 
rokont, barátokat, császkáltak az utcákon, 
megbarátkoztak az iskolatársaikkal, fényké-
peztek, nevettek, izgultak. Átküszöböltek 
kisebb kríziseket, pillanatnyi apró aggodal-
makat. Tehát elkezdték az utat a megérés, 
az önállóság, a felelősség felé. Mégpedig 
Magyarországon! Ugye, nem kis dolog!?

*
Most meg kell várni, hogy elkezdjenek 

részletesebben mesélni. Minden nap figyelni 
kell őket. Lassan kezdődnek az anekdoták, 

a felmérések, de min-
denesetre addig is
mindhárom fiú szemé-
ből igenis kiolvasha-
tók a „nem-kifejezett” 
mondatok: tetszett, 
jó volt, nem bánják. 
Addig is, míg ők me-
sélnek nekünk itthon 
s majd a hivatalos ZIK 
beszámolójukon is, 
nézegetjük a sok száz 
szép képet és gyűjtjük 
az ottani befogadó 
„pótcsaládok”, iskola-
tanárok szuperpozitív 
véleményét fiainkról!

Szóval büszkék lehetünk rájuk, ismét be-
bizonyítva, hogy ez a kolónia egyetlen igazi 
megélhetési s továbbműködési lehetősége 
fiataljaink magyar beszédének tökéletesítése 
és magyar vonatkozásuk folyamatos megte-
remtése érdekében!

Zólyomi Kati

A vízesés 270 különálló zuhatagból és 
kisebb vízesésből áll, amely a folyón 2,7 
kilométeres szélességben húzódik végig. 

Sajnos a képek nem képesek kifejezni, amit 
mi ott, akkor éreztünk. A ráadás az volt, 
hogy befizettünk egy kétfelvonásos túrára, 
amelynek első állomása az őserdőbe veze-
tett. Állatokkal sajnos nem találkoztunk, de 
sok új növényt ismertünk meg. A második 
helyszín a Iguazú folyón lévő dokkokhoz 
vezetett, ahonnan gumicsónakokba szállva 
közelebbről is megcsodálhattuk a zuhata-
gokat… Egyhetes utunk hamar véget ért, 
s élményekkel megtelve tértünk „haza”, 
Buenos Airesbe.

*
Mit isznak az argentinok? Yerba mate-t 

isznak, ami talán a zöldteához hasonlítható 
a leginkább. Mate-t inni abszolút hagyo-
mány. Tulajdonképpen egy keserű főzetről 
van szó. Tény azonban, hogy az utcán az 
emberek többsége termosszal a hóna alatt 
közlekedik, másik kezében pedig a mate-s 
csészéjét tartja, amit időnként felönt forró 
vízzel, és a speciális szűrő-szívószálon 
(bombilla) keresztül szürcsöli ki a levet. A 
gyakorlat teljesen egyetemes, a boltokban 
is szürcsölgetnek az eladók, a buszvezetők, 
járókelők, mindenki. 

És hogy milyenek az argentinok? Ba-
rátságosak, közvetlenek és mosolygósak. 
Meglepően sok a szőke és kevés az indián. 
Nem sietősek, a stressz ismeretlen fogalom 
errefelé. Hogy mégsem érnek meg matuzsá-
lemi kort, az a másként egészségtelen élet-
módnak köszönhető. Hihetetlen mennyiségű 
húst esznek. Van, aki mindhárom étkezésre 
marhát fogyaszt. Kis adagnak számít a fél 
kiló marhahúsból készített sült, a normál 

adag ennek kétszerese. Argentínában az évi 
egy főre jutó marhahús fogyasztás 70 kg 
fölött van, míg Magyarországon mindössze 
4-7 kg. A parrilla (grillező) minden lakásban 
megtalálható, erkélyen, tetőtérben, kony-
hában, udvaron, elképzelhetetlen nélküle 
az élet. Nemcsak a marha húsát, hanem 
a belsőséget is megsütik, sőt mi több: a 
marhatőgyet is. 

Isteni édesség az alfajor, egy porhanyós, 
linzerszerű süti, dulce de leche nevű tölte-
lékkel, ami leginkább a boci karamellához 
hasonlítható. 

*
Nehéz leírni azt a sok-sok felejthetetlen 

pillanatot, kalandot, félelmet és vágyat, amit 
megéltünk e hatalmas országban. Mindenki 
tanult valamit, és amikor hazatért, többé már 
nem ugyanaz az ember. Itt valójában minden 
más: nincs határ, az ég végtelen, a természet 
teljes és hatalmas, a folyók akkorák, hogy túl-
só partját nem látod… szabad a tér, hogy meg-
találd, amire vágysz - csak tudd, mit keresel!

Nemcsak egy új világot és kultúrát ismer-
hettünk meg, de életre szóló barátságok is 
születtek. Családjaink mindent megtettek 
azért, hogy otthon érezzük magunkat. Nem-
csak elláttak bennünket, hanem gyerme-
keikként bántak velünk.

Életünk egyik legszebb nyarát köszönhet-
jük a spanyol tagozatvezetőnek, Kiss Zsófia 
tanárnőnek és persze szüleinknek, akik 
mindebben anyagilag támogattak minket.

Az élményeket átélte és papírra vetette:
Duljánszki Evelin (11.b) és Rives-Abreu 
Dávid (11.c) osztályos tanulók
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MAGYAR  N ÉP TÁNCMOZGALOM
Utóhangok az 

uruguayi Néptáncfesztiválról

A hét bátor magyar

Igy vélekedik egy boldog (argentínai) magyar anya:

Néhány sor a magyarországi 
Forrás Együttestől:

Sziasztok! 
Elég nehéz nélkületek! Mit nem ad-

nék, ha csak még egy éjszakán keresztül 
hallgathatnám, hogy megy a buli, a tánc 
a sátorban, én pedig nem tudok aludni, 
mert egyrészt egyesek horkolnak, aztán 
ordibálnak a lányok a mellettünk lévő szo-
bában, ráadásul csípnek a szúnyogok! 

Ha az idő kerekét vissza lehetne for-
gatni, visszamennék a Solís Színházba, 
a gulyásleveses estére, és a tengerparti 
táncházra... Gyerekek, az ember szeme 
könnybe lábad, hogy az milyen szép és 
fantasztikus volt! Az Isten áldása volt 
minden percén! 

Hiányoztok, és sokat gondolunk rátok, 
meg az együtt töltött időre. Ebben a nagy 
hidegben és hóban, ami most Magyaror-
szágon van, csak ez segít! 

Ölellek benneteket
SziQ 

(Szigetvári József, Forrás Együttes) 
---

Egy brazíliai résztvevőtől:
160 táncos 5 különböző országból 

és egy közös szenvedély: 
a Magyar Kultúra

2010 januárjában Uruguayba sereglett 
„mindenki” a 10. Dél-Amerikai Magyar 
Néptánctalálkozóra. A helybeli Tündér-
kert Néptáncegyüttes (Uruguay) mellett a 
Regös Együttes (Argentína), a Gyöngyös-
bokréta (Venezuela), a Dunántúl (Jaraguá 
do Sul, SC), a Zrínyi Művészegyüttes 

(São Paulo), a Pántlika Táncegyüttes (São 
Paulo), a Forrás Néptáncegyüttes és a 
Bara Zenekar (Százhalombatta- Magyar-
ország). 

Két különböző szereplés volt. Az egyik 
egy szabadtéri szereplés a Salinas-i ten-
gerparton, a másik pedig egy gálaszerep-
lés Montevideo legnagyobb színházában, 
a Solísban. Ez a fesztivál nemcsak azért 
volt különleges, mert végig élő zene kí-
sérte a szerepléseket, a szimpóziumot és 
a táncházakat, hanem azért is, mert jelezte 
Venezuela visszatérését a rendezvényre, 
ráadásul pedig még külön brazil meglepe-
tés is volt a többiek számára : egy közös 
Kalotaszegi tánc, amelyet együtt táncolt 
a Zrínyi Művészegyüttes és a Pántlika 
Táncegyüttes. 

Az egyhetes tánc-szimpóziumot a Sali-
nas-i parton Lévai Péter és felesége Kiss 
Anita, a Magyar Táncművészeti Főiskola 
tanárai tartották. Somogyi (Dunántúl), 
Küküllőmenti (Erdély) és Magyarbődi 
(Felvidék) táncalapokat és népdalokat 
tanítottak, valamint más tánc technikákat 
a többi táncokhoz. A nagy finálé dél-ame-
rikai stílusú nagy, szabadtéri táncház volt 
a tengerparton, élő zenével - és ragyogó 
hangulattal!

Jókedv, erős barátságok, bulik és persze 
sok tánc és sok zene kísérték a találkozót. 
A zene még most is hangzik a fülünkben, 
a szívünkben pedig csupa jó emlék él. 
Alig jöttünk vissza - máris alig várjuk a 
következőt. 

Akkor, hajrá Argentína 2012-ben! 
Yamashita Szabó Yuri 

Egy argentínai szemlélő néhány 
„száraz adata” a nézőtérről:

Élő előadás a tengerparton, a Pocitos-i 
strandon, szabadtéri előadás - mindenki 
a füvön vagy éppenséggel a homokon 
ült szép rendben. Több régi argentínai 
Regössel találkoztunk: a „3 Meleg lány” 
(Judit, Piroska  és Irén Csiki), Demesék 
(Éva és Feri), Vass Gyöngyi és több kí-
sérő Regös szülő (Zombory Dudi és Kati, 
Zaha Sanyi és Alexandra). Sanpaulóiak is 
ott voltak (láttuk Kiss Gábort és Mártát, 
Tóth Esztit, több mamát - sőt még egy 
kísérő nagymamát! - is). 

A táncosok nagyon nívós és mégis 
közvetlen módon adtak ízelítőt a vasár-
napi előadásból. Érezni lehetett, hogy 
élvezik a táncot! A színpadon sok kitűnő 
táncos mozgott az újabb nemzedékből, 
és ugyanakkor ráismertünk régi jó tánco-
sokra, akik már évek óta járják a táncot 
és ma már a lányaik  is táncolnak! Este-
felé lett vége a bemutatónak - gyönyörű 
naplementétől kísérve…

Ezt követte egy nagy, kötetlen fogadás 
a Club de Pescadoresban, amelyen több 
mint 400-an ettünk finom pörköltet a csil-
lagos ég alatt. Utána táncház és később 
még „egyszerű” tánc a soha ki nem fáradó 
művészek részéről.

*
Sokan a buenosi és brazíliai „nem tán-

cosok” ugyanabban a hotelben voltunk, 
így már reggelire találkoztunk és máris 
szervezkedtünk az utolsó napra: reggeli 
séta a carrascói parton, majd ebéd a ten-
gerparton. Feltűnő, hogy az egész mon-
tevideói parton nincsenek éttermek vagy 
hűsítő eladók. Ott ez nem divat, de az 
emberek végig az egész part mentén für-
denek, tetőlehetőség nélkül. Messzire kel-
lett mennünk, míg végül találtunk éttermet 
a tengerparton, ahol letelepedtünk fára-
dalmaink kipihenésére. A fagylaltozás 
sem maradt el: a Gábor és Dudi „szak-
értők” szerinti legjobb fagylaltozót talál-
tuk meg Carrascóban.

Kis szieszta a hotelban, és indulás a 
Teatro Solísba. Ez a nemrég felújított 
operaház már első pillantásra gyönyörű. 
Régi stílusos a bejárat és ezt kiegészíti a 
szépen beleágyazott modern márvány-
építkezés. A kulisszák mögött még előadás 
előtt beszéltünk a táncosokkal, akik ki-
egészítették a benyomásunkat azzal, hogy 
az egész színpad meg az öltözök teljesen 
modernek, mondhatni „tökéletesek”. 
A legújabb technológia is jelen van: az 
előadás alatt minden második szereplés 
után óriásvásznon rövid filmvetítéssel 
ismertették Magyarország szépségeit.

Az előadás napján már nem lehetett 
kapni jegyet! A Miniszterelnöki Hivatal 
filmről közvetítette hivatalos üzenetét, 
tovább buzdítva a magyar kultúra terjesz-
tésére. Következett a rendezők spanyol és 
magyar köszöntése.

Bevezetőként uruguayi kisgyerekek 
mutattak be egy képet a partraszálló, 
letelepedésre vágyó magyarokról. Aztán 
következtek a táncok. Az együttesek mind 
igényes, magas színvonalat mutattak, így 
nehéz egyszerű nézőként a csoportok 
között minőségbeli sorrendet felállítani. 
Az előadást végig a magyarországi fia-
talokból álló Forrás Zenekar kísérte élő 
zenével. De jó volt ezt látni és hallani! 
A Forrás tánccsoportja pedig brillírozott, 
és testvériesen beilleszkedett a „nem ma-
gyarországi” csoportok közé, mondhatván 
egyenrangúan vetélkedve a nézőközönség 
tapsáért.

Jó volt látni a venézeket! Mi, akik követ-
jük a tánccsoportokat, látjuk fejlődésüket. 
Meg vagyok győződve, hogy a nézőtérről 
a régebbi táncmesterek-tanárok és a ma-
gasból Sáfrány Györgyinéni, Vass Dini 
és még sokan, akik valamikor tanítottak, 
táncoltak vagy drukkoltak a különböző 
csoportoknak örömmel nézték a záróje-
lenetet, amikor több mint 120 táncos tett 
bizonyságot arról, hogy továbbra is fon-
tosnak tartják a magyar népitánc és kultúra 
terjesztését. Köszönjük a felejthetetlen 
élményt!                               Demes Feri

Az Iguazú vízesésnél 

A három fiú Erdélyben - b.-j.: Mattiauda Szanti, 
Arcagni Sándor, Szilvássy Ignác
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„Nyelvünk nagyobb 
kincsünk, mint a földünk, 
mert régibb és akkor is 
él, amikor a föld már nem 
a miénk”. (2007. Vezetők 
Lapja)

Bár el tudná mondani 
minden olvasó, milyen gon-
dolatot ébreszt fel benne ez 
a fantasztikus mondat… Jó 
lenne beszélgetni az olva-
sókkal! Látni az arcukat, a 
szemük kifejezését, amint 
magukévá teszik a leírtakat, 
vagy amikor megcáfolják 
őket. A rejtélyes újságvilág megszabja e 
távolságokat, amelyek érthetően áthidal-
hatatlanok. Viszont az élőben elmondot-
tak egyenesen érkeznek azokhoz, akik 
hallgatják. A reakció azonnali csodát 
eleveníthet fel. 

A feljebb idézett gondolat nemrég 
hangzott el USA-ban Bogyinszki Ágos-
ton OFM, magyar atya ajkáról és a mi 5. 
VEKI-kirándulásunk megnyitásán is, 25 
vegyes korosztályú vezető előtt. 

Nincs megnyugtatóbb érzés annál, mint 
amikor sikerül egy rendezvényt annyira 
elfogadtatni, hogy ez hagyománnyá vál-
jék! Amikor 2006 elején visszaékeztünk 
a San Martín de los Andes-i Jubileumi 
táborunkról, valahányunkat egy sürgető 
izgatottság fogott el: az óriási lendületet 
nem hagyhatjuk ellaposodni. Továbbra 
is különleges élményt kell biztosítani! 
Egyszerűen így hatott a Nagy hegyitábor 
minden vezetőre, azokra is, akik már 
sok éve nem vállaltak aktív munkát a 
csapatoknál. Néhányan - a KÖRS alapítói 
- nekiláttunk egy rendkívüli kirándulás 
megszervezésének. Azóta elteltek az évek, 
új gárdák képződtek, és folytatjuk, amit 
elkezdtünk: rövid, tartalmas, pörgő prog-
rammal megpakolt másfél nap, amely-
nek első célja a barátság ápolása, illetve 
a vezetés titkainak világában az igényes 
továbbképzés.

Minden egyes VEKI egy vezérfonallal, 
avagy „gerincelmélettel” gazdagítja cser-
készszívünket. Az idein visszaemlékez-
tünk a négy előző kiadásra, s összefontuk 
a sugallt szavakat: „Szolgálatban, képzett-
ségben s gyakorlatban ÉRDEMES együtt 
készülni és együtt tenni!” 

Mint minden alkalomkor szlogenünket 
elemezve, rá és rádöbbenünk megbízá-
sunk fontosságára. Ez bizonyos mértékig 
lenyűgöző, s nagy mértékben sorsépítő 
mandátum. Most, míg fogalmazom e 
sorokat, táncol előttem minden egyes 
résztvevőnek köszönetet kifejező moso-
lya, szava, kedvessége. Hiszen épp erről 
van szó: gyakorlati és elméleti cserkész-
foglalkozást adni kiképzett vezetőknek, 
24 órán keresztül. Az együtt töltött idő 
aranyat ér, pótolhatatlan. Egy kis szünet, 
amely alatt emberépítés folyik mindnyá-
junk számára: akik szervezzük, és akik 
átveszik. 

szója a nyárközépi táborba vonulás volt, 
mégpedig a nemrég visszatért felvidéki, 
neobarokk Rozsnyó városába. Korunkra 
fel nem sátorban, hanem egy iskolában 
voltunk elszállásolva, de még itt is a cipő-
befűzés és szalmazsák rendben tartása lét-
kérdési problémákat jelentett. Miután az 
év elején életem legsúlyosabb középfül-
gyulladásából eredő operációján estem 
át, anyám titokban feljött Rozsnyóra és 
esténként - nagy szégyenemre - megláto-
gatott. De nem volt könnyű dolga, mert a 
tábor előtt cerberusként 7 éves őrszemek 
állták útját, jelszót követelve a belépés-
hez. Tekintettel, hogy látogatásai folytán 
többször segédkezett a bajbajutott táboro-
zóknak fehérnemű felvarrásokkal, megret-
tenve „stoppolt harisnya” volt a válasza, 
és habár ez lényegesen eltért a megadott 
jelszótól valamiképpen azért bejutott... 

Következő évben ismét a Felvidékre, 
egy festői tájjal körülvett faluba, Makkos-
hotykára vonultunk. Felejthetetlen kirán-
dulásokban volt gazdag a két hét. A gyö-
nyörű Kárpát-hegyalján, ahol egy akkor 
már 800 éves tujafát is láttunk, végvárakat 
látogattunk, köztük Krasznahorka büszke 
várát. Esténként színes kavicsokból és 
mohából kiraktuk Nagymagyarország 
térképet, és nótázások mellett gyújtottuk 
meg a tábortüzet. Utolsónak legtöbbször 
felhangzott a „Rakd meg, rakd meg cser-

készpajtás azt 
a tüzet, Isten 
tudja, mikor 
látunk me-
gint ilyet.” 
Most, közel 
hét évtized 
múltán elfo-
gultan gon-
dolok vissza: 
valóban, azó-
ta sem láttam 
többé ilyet…

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Már öt VEKI volt Buenos Airesben!
- a vezetői kirándulásunk jubileumáról -

Mint mindig, most is „meglepetés” 
volt a hely: Luján mellett, “Huellas de la 
Naturaleza” név alatt, egy sok hektáros 
erdő állt rendelkezésünkre. Ahogy men-
tünk végig a percre beosztott programon, 
mindig más-más tisztást választottunk 
magunknak. Az újabban „megbolondult” 
időjárás is hozzátette a magáét, és szép 
napsütéssel, csillagos égbolttal kísért 
minket. A tábortűz végén, szokásunk 
szerint, megható roveravatást tartottunk. 
Számunkra a rovercserkész a legtisztább 
szolgálat jelképe! Olyan rovercsapatot 
szeretnénk az évek során felkészíteni, 
amelyre épülhet a következő 50 év argen-
tínai magyar cserkészete! 

A száz év magyar cserkészet ünnep-
évén ez volt a jelképes, céltudatos üzene-
tünk. A visszhang egy kis részével zárom 
krónikámat:
„- KEDVES KÖRS!

Köszönjük ezt a kirándulást amit szer-
veztetek! A gyerekek nagyon élvezték! 
Sokat meséltek, itthon bemutatták a 
„hadiművészetet”, amit tanultak, mesél-
tek a keresztrejtvényről, az éjjeli játékról, 
tábortűzi számokról (keretmese: milyen 
lehetett 100 évvel ezelőtt és milyen lehet 
100 év múlva a magyar cserkészfoglalko-
zás?), a komoly előadásokat is elmondták! 
Nagyon élvezték a „magyar nyelvvel 
kapcsolatos bemutatót”, büszkék a rover 
nyakkendőre és a kapott rover nevükre; a 
szuperfinom kosztot is említették, a csodá-
latos reggelit, szóval mindent! 

Megint azt mondhatjuk: ÉRDEMES 
VOLT! Újra nagy köszönet nektek!”
- NAGYON ÉLVEZTEM! Köszönöm 

mindazoknak, akik ott voltak (Mátyás, 
Zóka, Edith, Viktor, Ines, Truli /Lányi Má-
tyás/) és akik nem, de kintről s előzetesen 
segítettek munkával-ötletekkel (Lőrinc, 
Zsú, Alex).
- Nagyon jól éreztem magam! Jó volt 

megint veletek kirándulni, programozni, 
játszani, elmélkedni!
- Röviden csak annyit, hogy nagyon 

köszönöm a csoportmunkát: tartalmas, 
ÉLVEZETES és persze ÉRDEMES volt. 
Hála NEKTEK! Nagyon jó visszhangot 
hallottam sok résztvevőtől.”

A KÖRS nevében, szeretettel, jó 
munkát!

Zólyomi Kati cst.

Ha valaki megkérdezi: „Mi az, ami 
lehetővé teszi, hogy a Külföldi Ma-
gyar Cserkészszövetség 65 év óta meg-
szakítás nélkül működjön?” - habozás 
nélkül azt kell felelnünk: „Rendszeres 
vezetőképzésünk”. És valóban: ez tette 
lehetővé, hogy immár három generáción 
keresztül mindig legyenek fiatalok, akik 
kellő hozzáértéssel átvegyék cserkészeink 
vezetésének feladatát.

Észak-Amerikában minden évben tar-
tunk központi vezetőképző (VK) tábort, 
Európában minden második évben. Ausz-
tráliában és Dél-Amerikában szükség 
szerint. Idén januárban Argentína volt a 
9 napig tartó Dél-Amerikai VK táborok 
színhelye.

Három tábor folyt párhuzamosan: 
egy őrsvezetőképző (ŐV) tábor 14 éven 
felülieknek, egy segédtisztképző (ST) 
tábor 18 éven felülieknek és egy Min-
tatábor 10-14 éves cserkészeknek. Az 
egyes táboroknak természetesen megvolt 
a saját életük, hiszen a jelöltek különböző 
szintű feladatokra lettek kiképezve. De 
ugyanakkor a három tábor egymásba is 
kapcsolódott, mint ahogy egy csapat éle-
tében is a három csoport együttműködik: 
a segédtisztek kidolgozzák a munkatervet, 
azt megbeszélik az őrsvezetőkkel, akik 
a tervet részletezik és levezetik cserké-
szeikkel. Ezt gyakorolták a táborban is: a 
ST-jelöltek kidolgoztak munkaterveket és 

Így lát minket a KMCSSZ:

SIKERES CSERKÉSZ-VEZETŐKÉPZŐ 
TÁBOROK ARGENTÍNÁBAN

programokat, irányították az ŐV-jelölte-
ket, és együttesen levezették a foglalko-
zást a mintatábor cserkészei számára.

Ebből élménydús események születtek, 
mint ahogy az egy cserkészcsapat életében 
is történik. Volt kiképzés (cserkészügyes-
ségek, népdal, magyar nyelvgyakorlat, 
jellemnevelés, stb.), volt kirándulás és 
portya, volt játék és rohampálya, voltak 
meghitt tábortüzek. És volt az együttlét és 
cserkésztestvériség nagy élménye, hiszen 
a három tábor létszáma nemcsak megha-
ladta a 90 cserkészt, de ráadásul az Ar-
gentínából és Brazíliából jötteken kívül 
voltak jelöltek és kiképzők Ausztráliából, 
Németországból és USA-ból is.

Két nappal a táborok bezárása után az 
argentínai és külföldi cserkészvezetők 
összejöttek a Buenos Aires-i magyarság 
nagyszabású székházában, a Hungáriában, 
egy rövid vezetői konferenciára. A konfe-
rencia alkalmat adott a cserkészszövetség 
központjából érkezett három vezetőnek, 
hogy beszámoljanak a négy földrészen 
működő KMCSSZ és a Kárpát-medencei 
magyar cserkészszövetségek helyzetéről. 
[Recenziónkat l. AMH-HUFI 2010. már-
cius. Szerk.] A konferencián az idősebb 
cserkészvezetőkön kívül részt vettek a 
tábort végzett, újonnan avatott segéd-
tisztek is. Így adja át a stafétabotot egyik 
generáció a másiknak!

Dömötör Gábor

Dr. Orbán László:

Egy Öregcserkész visszaemlékezése
- múlt századbeli magyar kiscserkész élet –

Kisiskolás pályafutásomat Debrecen-
ben, a „református Romában” kezdtem, 
a szokásos izgalommal, amely még 
fokozódott, amikor pár hét múlva híre 
kelt, hogy az osztályban megindul a kis-
cserkészetre való előképzés. Akkoriban 
gyakorlatilag minden elemi iskolának 
volt egy kéknyakkendős kiscserkész és 
a gimnáziumoknak egy zöldnyakkendős 
nagycserkész csapata.

Azért még sok víznek kellett lefolyni a 
hajdúsági Kondoros erén, amíg az alagút 
végén felcsillanni kezdett az avatás nap-
ja. Addig is kellemes teadélutánokon, 
amelyre főleg a mamák készítettek remek 
süteményeket, igyekeztünk elsajátítani 
a cserkészet alaptudományait. Ez főleg 
sípjelekből, csomókötésekből és a cser-
kész-erénykódex elsajátításából állott. 
A tavasz beköszöntésével elérkezett a 
várva-várt avatás napja, amikor az ün-
nepségekre felvarrhattam az ingemre a 
993-as Bornemissza Gergely kiscserkész-
csapat jelvényeit, és miután hála osztrák 
nevelőnőmnek gagyogtam a germánok 
nyelvét, még külön büszkeségemre hozzá 
tehettem a „spricht deutsch” szelvényét 
is, amely főleg a dzsemborik Bábeljének 
orvoslására készült.

A nagy- és kisbetűk jelentőségének 
elsajátítása után szüleim számomra meg-
rendelték a Magyar Cserkész c. folyói-
ratot, amelyet havonta habzsoltam nagy 
érdeklődéssel. A nyár eleje meghozta a 
debreceni cserkészek „nagy napját”, az 
ún. cserkésznapot, amely a cserkészpark-
ban zajlott le. E napon hemzsegtek az 
utcákon kék, zöld, barna sőt még sárga 
nyakkendősök is - még ma sem tudom, 
milyen méltóság járt ezekkel a tisztségek-
kel. Ott kora reggeltől késő estig folyt a 
cserkész-tevékenység: íjászverseny és 
számháború mellett számtalan rendez-
vényre került sor. 

De kiscserkész mivoltom csimborasz-
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Amikor olvassátok ezt a cikket, itt 
Magyarországon már alig pár nap választ 
el bennünket a választásoktól, amelyek 
április 11-re vannak kiírva. 

Már egy pár hete megkaptam postán a 
tájékoztatót, hol és mikor szavazhatok. 
Ott, ahol a múltkor az EU-választásokon, 
egy közeli iskolában. A borítékban egy 
ajánló cédula is volt. A jelöltek csak 
akkor indulhatnak a szavazásokon, ha 
egy előre megszabott mennyiségű ajánló 
cédulát kapnak. Ezt időben be kell nyúj-
tani a kijelölt gyűjtőpontokon, de van, 
hogy házhoz is jönnek érte. Ezért hívják 
köznéven „kopogtató” cédulának. 

Habár a politikusokban abszolút nem 
bízunk, pozitívnak tartjuk, hogy egy o-
lyan országban, ahol kevesen mennek el 
szavazni és nagy méretű a közömbösség, idén két új erő 
indul a szavazásokon, és már a tavalyi EU-választásokon 
is szerepet kaptak.

Az egyik oldalon áll az LMP (Lehet Más a Politika), 
egy főleg nem politikusokból álló csoport, a másik olda-
lon pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom. Nagyon 
eltérő politikai irányt képviselnek és a társadalomból is 
más közönséget céloznak meg. 

Jó, ha egy demokráciában nem csak két erős párt váltja 
egymást. Mindenképp jó, hogy születnek új lehetőségek. 
Talán így az emberek motiváltabbak lesznek…

A másik két régi párt 
- az MDF és az SZDSZ 
- annyira elgyengültek, hogy az idén együtt 
indulnak. Ez is különös, hiszen 20 évvel 
ezelőtt nagy riválisok voltak.

*
Mit mutatnak a statisztikák? Legtöbb 

szavazatot a Fidesz kapja (a most hatalmon 
lévő MSZP-vel, a két nagyobbik párt), akik-
ben mi nem nagyon látjuk a Nagy Változást. 
Voltak már a hatalmon, két mandátummal 
ezelőtt.

Sajnos a szórólapjukon is több az ellen-
zéki kritika, mint a saját programjuk ismer-
tetése. Tehát, tudni szeretnénk mit csinálnak 
majd ha már nem ellenzéki párt lesznek. 
Úgy néz ki, lesz erre lehetőségük.

Mint másik nagy esélyest az új Jobbikot 
látják. Ez - ahogy a neve is sugallja - egy erősen jobb-
oldali párt. Nem hisszük, hogy az extrém megoldások 
vezetnének hosszú távon valamerre, habár „papíron” a 
programjuk érdekesnek látszik. 

Szerintünk színesebb a paletta - és ez abszolút pozitív. 
Reméljük többen mennek el szavazni, mint az előző 
alkalomkor, és reméljük, hogy az új Parlament tagjai 
Magyarországért dolgoznak majd, és így talán a nép sem 
látja érdemtelennek a voksát.

Bizalommal és várakozással elköszönünk jövő hónapig,
                                                               Teri és José 

De az emberek olyan furcsák, 
keresik a boldogság kulcsát, 
és legázolnak törvényt, rendet, 
végül rádöbbennek, hogy a boldogságtól 
jaj, de messzi mennek…

Csighy Sándor

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

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. Asztalfoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

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

    92  Ponson du Terrail: A rejtélyes örökség
1043  Fáy Ferenc: Összegyűjtött versei
1138  Hugo, Victor: Shakespeare
1368  Dreiser, Theodore: Amerikai tragédia
2320  Benedek Elek: Édes anyaföldem. Egy nép és egy
          ember története I.
3314  Benedek Elek: Édes anyaföldem II.
3079  Kenneth, Claire: Felhők felett
3120  Mikszáth Kálmán: Kisebb elbeszélések
4639  Rejtő Jenő (P. Howard): Bradlay Tamás visszaüt
4751   Ammers-Küller, Jo van: A Coornvelt-ház asszonyai
4886  Tabi László: Írásba adom
5037  Jakes, John: Szerelem és háború
5042  Odescalchi Eugénie: Egy hercegnő emlékezik
5081  Erdős Renée: A herceg
5091  Barabás Pál: Gazdátlan asszony
5116  Csathó Kálmán: Kluger és Társa
5130  Wallace, Lewis: Ben Hur
5194  Lélekvesztőn - Amerikai klasszikus elbeszélők
5244  Almási Erzsébet: Bukaresti napló. Egy diplomata
          feleség feljegyzései (1978-1990)
5310  Saáry Éva: Magyarok Dél-Svájcban (szociográfiai
          vázlat)

En castellano:
S-160   Boldizsár, Iván - Asturias, Miguel Ángel - Neruda,
            Pablo: Comiendo en Hungría
S-178  Radó, Mária: Los tambores del miedo
S-227  El reverso de la luz - Cuatro poetas húngaros
            (László Kálnoky, Ágnes Nemes Nagy, János 
            Pilinszky, Sándor Weöres)

Videokazetták:
VK-  22  Péntek Rézi (vígjáték): Turay Ida, Páger Antal
VK-102  A természet védelmében: Nemzeti parkok,
               Hortobágy, Ecsed puszta, Bükkhegység, 
               Aggtelek, Arborétumok, Balaton
VK-106  Péntek 13, A képzelt beteg, Selejt bosszúja 
               (Latabár szerepléseivel)

m i n i H U F I          „Beindult a legújabb év!”

Mint egy köpködő kéményű vidám gőzmozdony, amely 
erővel ráncigálja maga után a vonatot, úgy húz minket 
is a munka, a naptár siettető számrengetege, a célok so-
sem felengedő nyomása. Nehogy a 365 nap elsuhanjon 
előttünk úgy, hogy ne tettünk volna sokat! Ez koloniális 
szimptóma, mint egy állandó serdülés. Egy elfogadott 
állapot, amelyben sodródunk. Hadd fejezzem ki hálámat 
az újságunknak, munkatársaimnak, hogy ezt a hatodik 
évünket is lejárhatjuk együtt! 

*
- Szerelmek múlnak el, érzések elfelejtődnek, a fáj-

dalmak enyhülnek, veszteségek elfogadtatnak, viszont 
nem múlik el az, amiről megemlékezünk! Megtörtént a 
harmadik „emléktábortűz” március 11-én este, a Nuestra 
Señora de la Unidad templom melletti fenyős kertben. Ez 
a tűz kimagasló argentínai magyar cserkészélményeket 

CSODÁLATOS NYELV A MAGYAR
Tényleg csodálatos. Mindig újra rábukkan az ember 

olyan kifejezésekre, olyan szavakra, amelyeknek eredete, 
összetevése, szerkezete megdöbbentő. Ilyen érdekes sza-
vakat gyűjtögettem a múltkor, miközben a vonatra vártam 
(volt időm gondolkodni, felfüggesztett járatok miatt…) 
Nézzük csak, mik jutottak eszembe:

• Összeszedni: ez azt jelenti, hogy szedjem össze a 
részeit, a darabjait valaminek, ami leesett, szétszóródott 
vagy esetleg eltörött. „Szedd össze a játékokat!” „Szedd 
össze az üvegdarabokat!” Tehát valamit, ami egészben volt, 
de már nincs, azt lehet összeszedni. Igen ám, de hányszor 
hallottuk főleg serdülő korunkban azt, hogy „Fiam! Szedd 
össze magad!” Mert, habár fizikailag egyben volt a fiú, egy 
test, nem darabok, de világos, hogy a gondolatai, a csele-
kedetei, lelkiállapota nincsen rendben, azok szanaszéjjel 
hevertek, mint a széttört cserépdarabok. ezért szólítja meg 
így az édesapa a fiát: „Szedd össze magad!” Éppen azért, 
mert viselkedése, gondolatai „szétszórtak”. 

• Az esős éghajlat következtében már mindenkivel 
előfordult (úgy értem, hogy minden magyarral, mert 
ilyesmi is csak és kizárólag egy magyarral fordulhat elő), 
hogy „pacallá ázott”. Szóval úgy megázott, mint a pacal 
(szarvasmarha, juh recés gyomra), amit főzésre áztatnak, 
mosnak, hogy puha legyen. Tehát aki pacallá ázott, az úgy 
megázott, hogy megpuhult (olyan puhára, mint az áztatott 
pacal). Milyen világosan és színesen fejezi ki! Az ember 
szinte látja szemei előtt, ahogyan ázik… 

• Az is csodálatos, hogy magyarul az, aki „talpraesett”, 
az egy értelmes, hozzávaló, praktikus, minden feladatot 
könnyen megoldó személy, pedig az az utasítás járja 
(például az ejtőernyős tanfolyamon), hogy semmiképpen 
sem jó „talpra esni”. Mert aki a talpára esik, az eltöri a 
gerincét, vagy legalábbis agyrázkódást kap. Így hát az 
ejtőernyősöknél az a „talpraesett”, aki nem a talpára esik, 
hanem a sarkaira, lazított térdekkel és rögtön behajlítja 
ezeket, és aztán gurul a földön. 

• Ha már törésekről beszélünk, az emberi test csontjai 
rendszerint eltörnek (pl. eltörött a lába, a karja). De ha 
valami eltörik és a törés után rögtön távozik a helyéről, az 
nem „eltörik” hanem „kitörik”. Pl. valakinek kitört a foga. 
Azért „kitörik”, mert törik is és távozik is onnan. Kimegy 
onnan, ahol volt. Mármost, ki magyarázza el azt, hogy az 
ember nem „töri el” a nyakát, hanem „kitöri”, még akkor 
is, ha a nyak nem távozik a fej és a törzs közül, hanem 
ott marad? Gondolom azért, mert a nyakcsigolya törik el 
és húzódik el, ezt a szem nem látja, de mégis „elment a 
helyéről”. De azt is mondjuk, hogy „kitöri a nyelvét”, mert 
nem tudja kiejteni, kimondani. Innen ered az a kifejezés, 
hogy „nyelvtörő”. Itt vajon mi távozott el a helyéről?...

• De most térjünk vissza az egészséges élethez. Ne le-
gyenek törések, kitörések, ne legyen semmi baj. Ússzuk 
ezt meg épkézláb, épségben. Ha kezünk, lábunk ép, akkor 
nincsen gond, akkor tudunk tenni, akkor használhatóak va-
gyunk. Nem remek ez a kifejezés? Viszont ez vonatkozhat 
sok mindenre, mert lehet egy épkézláb programról szó, egy 
épkézláb fogalmazásról, vagy egy épkézláb székről.   

*

frissített fel, néhány szereplőjük szavai által. Hálával, 
örömmel és tisztelettel köszöntük meg ily módon, éne-
kelve, az elhunyt értékes cserkészvezetők munkájának 
mai napig tartó folytatását.

- Megkezdődött a Zrínyi Kör, a cserkészfoglalkozás, 
a tánccsoport edzései… Újra hangokkal, nevetéssel, szí-
nekkel dicsekedhet a Hungáriánk. Március 13-án újból 
megtartottuk a 48-as Szabadságharc megemlékezését. 
Patyolattiszta cserkészház fogadta a kipihent csapatta-
gokat, míg vezetőik aprólékosan kiagyalt foglalkozást 
készítettek az év nevelő s egyben szórakoztató szom-
batjaira.

- A zempléni hagyományőrző Bokréta együttes volt 
itt látogatóban! Érdekes új magyar ízű élményt jelentett 
kolóniánk számára. Következő számunkban részletekkel 
s képekkel ellátott beszámolót közlünk! (ZK)

Ugye, csodálatos ez a nyelv? Ma nem írok tovább, de 
gondolkozzunk együtt, tanulmányozzuk, csiszoljuk a 
nyelvünket. Idén a Zrínyi Ifjúsági Körben indul egy új 
program. Egyszer havonta Benedekné Marika csiszoló 
tanfolyamot tart a tanárok számára. Mi a cél? Hogy a 
nyelv kopását megakadályozzuk, hogy gyarapítsuk, job-
bítsuk a magyart. Mert nyelvében él a nemzet!

Ami az íróasztalon maradt:
Játszunk? Eszelj ki te is mondatokat csupa e-

betűvel.
 Néhány példa:

Nemzetem neve nekem szent.
Nem lehet fegyverek ellen nemes elvekkel verekednem.
Meredek hegyeken mentem elmerengve, mellettem embe-
rek, gyermekek serege menetelt messze - semerre.
Este fekete fellegek lebegtek kertek felett.
Nem eszem nyers, ehetetlen eledeleket.
Eper, szeder lehet kedvenc medve eledel.
E zene neves mester remeke.
Lenke rengeteg meggyet szedett cseresznye helyett.
Etel nem lesz Kelemen neje, ezek ketten heves ellenfelek.
Ede hetente megkeres egy ezrest.
Egy beteg, merev, tehetetlen, menthetetlen ember szenved-
ve, epekedve mereng mennyekbe.
Kendnek neje helyes menyecske, de nekem nem kellene!
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Como las ante-
riores, es una raza 
resultante del an-
tepasado nómada, 
con algunas cruzas 

realizadas ya en este territorio de Tran-
silvania, perteneciente a Hungría por 
mil años, hasta 1920.

La primera noticia de esta raza la 
tenemos de la Edad Media, cuando en 
toda Europa estuvo en boga este tipo de 
caza por “rastreo”. Su nombre aparece 
en un documento de 1237. Las crónicas 
de la época ilustran nuestro antiguo 
reinado con este tipo de perros acom-
pañándonos.

Tiene contextura mediana, buen carác-
ter, es valiente y cazador experimentado. 
Corre velozmente y atrapa muy bien a 

También es una 
raza antigua, origi-
nariamente nuestra. 
Tenemos conoci-
miento de descrip-

ciones del siglo IX, X, XI. El estándar 
actual fue aceptado en 1982. 

Este animal era la ayuda ideal para el 
cazador que se movía entre los arbustos 
y la densa vegetación. Posee un incom-
parable olfato. Instintivamente señala la 
presa, la encuentra y la trae. Tiene color 
marrón o pardo claro, se lo entrena fácil 
y rápidamente, es inteligente, no soporta 
los malos tratos, tiene una excelente 
memoria y coordinación.

Hay un dicho húngaro que orgullosa-

Nuestros galgos 
ya acompañaban 
a nuestro pueblo 
cuando, siguiendo 

su vida nómada, llegaron a las tierras 
fértiles de la Cuenca de los Cárpatos. 
Los excelentes jinetes tenían a su lado 
este animal que era capaz de correr a ma-
yor velocidad que la presa herida, y se la 
traía a su amo. El galgo húngaro no sólo 
es veloz; es también de corazón valiente, 
además de tener mucha resistencia. Es 
insuperable en la caza de ciervos, lobos, 
liebres, etc.

Se conoce desde 
el siglo XIX, prin-
cipios del XX. Esta 
raza es la resultante 
de la cruza entre 

el puli y el pumi. Es un animal más 
silencioso que sus ancestros, pero lleva 
igualmente en sus genes la facilidad del 
aprendizaje del trabajo de boyero.

También es valiente, por lo que sirve 
bien como perro guardián y se lo consi-
dera muy hábil en la caza del jabalí.

Como ya informamos en nuestra edi-
ción de mayo 2008, las investigaciones 
han revelado que los perros húngaros 
mudi emiten diferentes clases de ladri-
dos cuando juegan, cuando se topan con 
extraños, cuando se dirigen a su dueño o 

En el siglo XVII 
y en el XVIII, su-
puestamente cru-
zaron al puli con 

perros pastores franceses o alemanes. 
Así nació esta raza.

Nuestro animal es extremadamente 
activo. Como mascota (animal de com-
pañía doméstico) no se hizo demasiado 
famoso, pero en caso necesario se con-
vierte en buen perro guardián también 
de las zonas habitadas. Para el pastoreo 
sigue siendo una gran ayuda.

Fue perro  de 
arreo por exce-
lencia de nuestros 
antepasados nó-
madas. Lo llama-

ban “perro del agua”, pues lo usaban 
principalmente para sacar a los animales 
perdidos en las aguadas o pantanos. Los 
pastores decían que es tan inteligente 
que no sólo entiende al hombre sino que 
también sabe hablar…

Es también una raza arcaica. Sus 
primeras imágenes datan de 3800 A.C., 
de la época de los sumerios. Su nombre 
en esa antigua lengua es puli, como en 
húngaro. Hay asimismo escritos anti-
guos de 1400 de nuestra era, donde se 
lo nombra como un perro pastor de los 
húngaros, de cuerpo pequeño y pelaje 
desaliñado.
Esta raza quedó como un símbolo, como 
la más tradicional del perro pastor de la 

Perros de caza en acción:

Carta mensual desde HUNGRÍA

Anikó de Emődy, 
Hungría

Sobre las razas de perros húngaros y su historia
(Continuación de nuestro número anterior)

En nuestra edición de marzo hablamos sobre los perros guardianes. Ahora les toca a los 

 
Vizsla 

de pelo duro, 
en la caza 

de faisanes 


Vizsla 

de pelo corto, 
olfateando Kopó, con su legendario coraje, enfrentándose al jabalí

2) Perros pastores (o de arreo):
EL PULI  

Canis Familiaris Ovilis Villosus Hungaricus Raistsi

puszta húngara. Su altura es mediana, 
pesa de 10 a 15 kg. Su carácter es muy 
enérgico , activo, aprende todo con rapi-
dez y, además, es muy valiente. Su ma-
yor virtud es que está siempre dispuesto 
al trabajo. Después de observar una o 
dos veces “el arreo”, ya lo repite con 
increíble precisión. Sus dueños cuentan 
leyendas acerca de su inteligencia.

EL PUMI
Canis Familiaris Ovilis Terrarius Raistsi

EL MUDI
Canis Ovilis Fényesi

en medio de peleas, cuando se meten en 
una refriega. De hecho, la investigación 
sugiere que algunos de estos sonidos 
son comprensibles para sus pares, por 
lo que les servirían para comunicarse 
entre ellos.

3) Perros de caza:
EL GALGO HÚNGARO

Magyar Agár

EL SABUESO HÚNGARO
Magyar Vizsla

mente asevera que si todos los sabuesos 
del mundo desaparecieran, un vizsla 
podría suplantarlos.

Aparte del de tipo de pelaje corto, 
existe uno un poco más corpulento, de 
pelaje más duro y rizado. Los dos son 
animales muy cariñosos, inteligentes y 
de carácter sosegado.

EL RASTRERO DE TRANSILVANIA
Erdélyi Kopó

la presa. Mientras corre emite un soni-
do alto y cuando encuentra al animal, 
ladra.

Grandes personajes de la historia con-
sideraban estos animales como sus más 
preciados tesoros: nuestro rey Matías (s. 
XVI), los Rákóczi y también los Zrínyi 
(s. XVII-XVIII).                             (FIN)

Fuentes: Ős magyarok házi állatai (Dr. Kiszely István); A magyar nép őstörténete 
(Dr. Kiszely István); Magyar kutyafajták (Ordastói Kennel)
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compañía. Por fin nos llegaron nueva-
mente noticias de ellos. Nos comunican 
que tuvieron una muy lograda, hermosa 
reunión en lo de Zsuzsi Bund, Laguna La 
Brava, el 31 de enero pasado. También 

se reunieron en La 
Florida. Cuando 
están juntos, tratan 
de practicar el hún-
garo, dentro de lo 
posible. 

He aquí una foto 
del alegre grupo. En 
esa ocasión estuvo 
con ellos “nuestra” 
Dora Miskolczy, 
de visita en ésa (la 
vemos en primera 
plana, con remera 
blanca). Les desea-
mos desde aquí que 
no se olviden de 
nosotros ¡y que se 
mantenga activo el 
contacto!     (SKH)

Se habla mucho 
hoy en día, princi-
palmente por razones 
políticas, de la pureza 
o impureza de la raza 
humana, y la inferen-
cia usual es que la 

pureza de raza debe preservarse, aun 
por medio de leyes prohibitivas. Los 
que defienden uno u otro aspecto de la 
cuestión debieran haber estudiado el tema 
minuciosamente, dedicando muchos años 
al examen del material publicado dispo-
nible o recopilando datos por medio de la 
investigación personal. 

No habiendo hecho tal cosa, perso-
nalmente quizás carezca del derecho de 
apoyar uno u otro de los aspectos de la 
cuestión. Pero he dedicado muchos años al 
estudio de un fenómeno de la vida humana 
al que algunos soñadores - comúnmente 
llamados estudiantes de la música folklóri-
ca - confieren cierto grado de importancia. 
Se trata de la música espontánea de las cla-
ses humildes, campesinos especialmente. 
Y cuando hablo de la pureza racial, aplico 
el concepto racial a la música misma y no 
a los que la crean, preservan o ejecutan.

El escenario principal de mi indaga-
ción ha sido la Europa Centro-Oriental. 
Como húngaro, naturalmente comencé mi 
trabajo por la música folklórica húngara, 
pero pronto lo extendí a pueblos aledaños 
- eslovacos, ucranianos, rumanos. Incluso, 
he dado saltos ocasionales a países más 
remotos (en el norte de África, el Asia 
Menor) para obtener una perspectiva más 
amplia. Aparte de este trabajo de indaga-
ción “activa” sobre el terreno, he realizado 
investigaciones “pasivas”, estudiando el 
material reunido y publicado por otros.

Desde el principio me sorprendió la 
riqueza extraordinaria de tipos de melo-
días existentes en el territorio estudiado. A 
medida que avanzaba, iba en aumento mi 
asombro en vista del tamaño comparativa-
mente pequeño de los países, con un total 
de unos cuarenta o cincuenta millones de 
habitantes. Porque la variedad de música 
campesina en otras regiones más o menos 

NOS ESCRIBEN
Los mensajes reflejan únicamente la opinión de sus respectivos autores. Por razones de 
espacio y de estilo, el Periódico podrá seleccionar el material y editarlo. La publicación 
está supeditada al espacio disponible.

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del mes - ABRIL
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre - közvetlen 

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

     Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                             ¡Feliz cumpleaños!

1. Blahóné Honfi Júlia / Dóryné Lomniczy 
Paulette (Ném.o) / Lévay Győző - 2. Erdélyi 
Dániel / Kesserű Ildikó - 4. Bund Zsuzsanna 
/ Lányiné Miskolczy Dóra - 5. Cerimedo Es-
tela (öo) / Paál Magdi / Kraftné Zöldi Valéria 
- 6. Dr. Endre László / Giménez Belén / Dr. 
Gorondi Péter - 7. von Bizony María Adela 
(öo) / Zorozáné Becske Mónika - 8. Béres 
György / Heftyné Katalin / 9. Csiszár Rozal-
ja (Sta.Fe) / Makkosné Fuchs Mónika - 10. 
Barczikay Klára / Bauer Pali / ifj. Besenyi 
Károly / Demesné Szeley Éva / Kolbné Berkes 

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación 

Húngara de Beneficencia convoca a 
Asamblea Anual Ordinaria para el día 9 
de mayo de 2010 a las 11 hs. en la sede 
del Hogar San Esteban, sito en Pacífico 
Rodríguez 6258, de Chilavert, PBA, para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1) Nombrar a dos socios para firmar el 
Acta de Asamblea
2) Consideración de la Memoria Anual, 
Inventario, Balance General, Cuenta de  
Gastos y Recursos e Informe de Revisores     
de Cuentas, correspondientes al ejercicio    
finalizado el 31/12/2009
3)Consideración gestión de miembros 
de Comisión Directiva y Revisores de    
Cuentas.
4) Renovación total de la Comisión Direc-
tiva, por vencimiento de sus mandatos. 
Perla Vass                  Ladislao Molnár
 Secretaria                        Presidente
Nota: 
- Se les recuerda a los señores socios que 

para poder ejercer su derecho de asam-
bleísta deberán tener las cuotas sociales 
al día.
- Al término de la Asamblea se servirá 

un rico asado.

El pequeño círculo de húngaros en 
Mar del Plata sigue reuniéndose esporá-
dicamente, pero con cierta regularidad. 
Se juntan para comer, reírse y pasar un 
rato placentero, disfrutando de la mutua 

Noticias de Mar del Plata

Drága Zsuzsó!
Esta vez te escribo en castellano para 

felicitarte ¡por el logro de haber llegado 
a la publicación Nº 60 de nuestro querido 
diario! Debe ser una gran satisfacción para 
ti, a pesar de las dificultades que habrás 
tenido que superar. Por eso deseo que 
nunca te des por vencida, que nunca se 
acabe tu fuente de inspiración, que nunca 
decaigas y que siempre puedas contar con 
tus colaboradores.

Acabamos de volver de Sydney, luego 
de casi tres meses de visita en casa de 
nuestra hija. La paz, la tranquilidad y el 
orden con el que se vive allá no se puede 
describir. ¿Y sabes, a quienes tienen de 
vecinos? ¡Son húngaros! Les entregué 
un ejemplar del AMH. Estaban felices y 
como gran sorpresa se lo mostraron a sus 
amistades húngaras. 

¡Hasta pronto!
Mónika Tóth de Zurueta

----
He aquí unas líneas del pastor Rdo. 

Gabriel Miraz, de cuyos servicios tuvo 
que prescindir la congregación reformada 
húngara por cierto tiempo:

“…En verdad explotó el termotanque 
de la casa de mi madre y me causó varias 
heridas en brazos, piernas y cara. A Dios 
gracias podía haber llegado a ser peor. Fue 
un sábado a las 10 de la mañana y sucedió 
a unos 6 m de donde yo estaba pasando. 
Estoy en plena etapa de curaciones que 
son bastante dolorosas y cuidándome de 
las infecciones que esto puede traer. Por 
lo tanto sólo salgo de mi casa para ir a 

Béla Bartók: (*)
La pureza racial en la música

remotas, como p.ej. en el Norte de África 
la música campesina árabe, ¡presenta una 
variedad mucho menor!

*
¿Cuál puede ser la razón de esta riqueza 

en la región europea estudiada? ¿Cómo se 
ha producido? 

Encontré la respuesta a esta pregunta 
mucho después, cuando pude estudiar 
material suficiente de distintos pueblos de 
la Europa Centro-Oriental para efectuar 
un análisis científico. La comparación 
de la música folklórica de estos pueblos 
reveló claramente que había un continuo 
toma y daca de melodías, un constante 
cruzar y recruzar que ha persistido durante 
siglos.

Debo subrayar un hecho muy impor-
tante. Este “toma y daca” no es cosa tan 
simple como pudiera creerse. Cuando una 
melodía folklórica pasa la frontera del 
idioma de un pueblo, tarde o temprano 
será sometida a ciertos cambios determi-
nados por el ambiente y especialmente 
por las diferencias de lenguaje. La mayor 
diferencia entre los acentos, inflexiones, 
condiciones métricas, estructura silábica, 
etc. de dos idiomas, determina los mayo-
res cambios que afortunadamente pueden 
ocurrir en la melodía “emigrada”. Digo 
afortunadamente, porque este fenómeno, 
en sí, engendra y aumenta aún más el nú-
mero de tipos y subtipos de melodías.

He empleado el término “cruzar y 
recruzar”. Pues bien, el “recruce” general-
mente se produce de este modo. Una me-
lodía húngara es tomada, digamos, por los 
eslovacos y “eslovaquizada”; esta forma 
eslovaquizada puede entonces ser tomada 
de nuevo por los húngaros y “re-magya-
rizada”. Pero - repito: afortunadamente 
- esta forma re-magyarizada será diferente 
de la forma húngara original.

El erudito que efectúa investigaciones 
lingüísticas encuentra muchos fenómenos 
similares relacionados con la migración de 
palabras. En efecto, la vida de la música 
folklórica y la de los idiomas tienen mu-
chas características en común.

Numerosos factores explican el inter-

cambio casi ininterrumpido de melodías: 
condiciones sociales, migraciones deli-
beradas o forzosas y colonizaciones de 
individuos o pueblos. Como todos saben, 
la Europa Central y Oriental (con excep-
ción de los rusos, ucranianos y polacos) 
está habitada principalmente por pueblos 
pequeños, cada uno de unos diez millones 
de habitantes y aún menos, y no hay obstá-
culos insuperables de carácter geográfico 
en las fronteras. Algunos distritos tienen 
una población totalmente mixta, resultado 
de la devastación causada por las guerras, 
seguida por la colonización para llenar 
los vacíos. El contacto continuo entre 
estos pueblos ha sido muy fácil. Y ha 
habido conquistas (por ejemplo, la de los 
Balcanes por los turcos). Conquistadores 
y conquistados se han mezclado y han 
influenciado recíprocamente el idioma y 
la música folklórica respectivos.

El contacto con material extranjero no 
sólo da por resultado un intercambio de 
melodías, sino que - y esto es aún más 
importante - da un impulso al desarrollo 
de nuevos estilos. Al mismo tiempo, los 
estilos más o menos antiguos generalmen-
te también se preservan, lo que da aún más 
riqueza a la música. La tendencia hacia la 
transformación de melodías extranjeras 
impide la internacionalización de la mú-
sica de estos pueblos. El material de cada 
cual, aunque sea de origen heterogéneo, 
recibe una marcada individualidad. La 
situación de la música folklórica en la 
Europa Centro-Oriental puede resumirse 
así: como resultado de una ininterrumpi-
da influencia recíproca sobre la música 
folklórica de estos pueblos, existe una in-
mensa variedad y una riqueza de melodías 
y tipos melódicos. La “impureza racial” 
finalmente lograda es decisivamente be-
neficiosa.

Y ahora consideremos el reverso de la 
medalla. Si se visita un oasis en el Norte 
de África, por ejemplo Bisekra o algunas 
de sus aldeas vecinas, se escuchará músi-
ca folklórica de una estructura más bien 
unificada y simple que es, no obstante, 
sumamente interesante. Si se va, digamos, 

mil quinientas millas hacia el Este y se oye 
música folklórica de El Cairo y sus alrede-
dores, se oirá exactamente el mismo tipo 
de música. No conozco mucho sobre las 
migraciones e historias de los habitantes 
del Norte de África que hablan árabe, pero 
me atrevería a decir que esa uniformidad 
en un territorio tan extenso indica que ha 
habido comparativamente pocas migra-
ciones y cambios de población. Existe, 
además, otro factor. El pueblo árabe en 
el Norte de África supera muchas veces 
en número a esos pequeños pueblos de 
la Europa Centro-Oriental; vive en un 
territorio muchísimo más extenso y, con 
excepción de unas cuantas islas dispersas 
de pueblos camíticos (los Kábilas, Cha-
u-yas, Tuaregs) no están entremezclados 
con pueblos de distinta raza e idioma.

Es obvio que si queda alguna esperanza 
de supervivencia de la música folklórica 
en un futuro próximo o distante (cosa su-
mamente dudosa, considerando la rápida 
intrusión de una civilización superior en 
las partes más remotas del mundo), la 
erección artificial de murallas chinas para 
acaparar a los pueblos no augura nada 
bueno para su desarrollo. Una completa 
separación de las influencias extranjeras 
significa estancamiento: los impulsos 
extranjeros bien asimilados ofrecen posi-
bilidades de enriquecimiento.

Hay paralelos significativos en la vida 
de los idiomas y el desarrollo de las artes 
superiores. El inglés resulta impuro en 
comparación con otros idiomas teutóni-
cos; casi el cuarenta por ciento de su voca-
bulario no es de origen anglosajón. A pesar 
de ello ha desarrollado una incomparable 
fuerza de reexpresión e individualidad de 
espíritu. Respecto del desarrollo del arte 
musical superior de Europa, todo músico 
sabe que trascendentales y afortunadas 
consecuencias han resultado de la tras-
plantación del estilo musical del siglo XV 
de los Países Bajos e Italia, y, más tarde, de 
la propagación de distintas influencias de 
Italia a los países septentrionales. 
(*) 1940. - (Agradecemos este material a La-
dislao Kurucz)

Éva / Schirl Klári - 12. Ladisca Natalia (öo) 
- 14. Tassné Szentpétery Judit - 15. Erdélyi 
Annamária / Tóthné Göndör Emma - 17. 
técsői Móricz Ivánné Cristina - 20. Dancs 
Zsuzsi (Mar del Plata) / Zombory Caro - 21. 
Dr. Szegödi Szilárd - 22. Becske Bálint - 23. 
Tanyiné Sátorhelyi Ildikó (Kanada) / Zólyomi 
Katalin - 25. Vass Gyöngyi - 26. Dr. Kerekes 
György - 27. técsői Móricz Iván / Zöldi 
András - 28. Barna Adri / Becske László 
(Kalifornia) / Tass Levente - 29. Nt. Demes 
András / ifj. Egey Gyula / 30. Graul Mónika

curarme al Hospital San Martín de La 
Plata, que es lo mejor que hay en materia 
de quemados.

Gracias por la preocupación y saludos a 
todos los hermanos de la congregación...

Pastor Gabriel Miraz”
(Agradecemos a Pál Schirl)
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Mensaje de la Directora:
Llegó la “largada”…

He aquí mi secreto - dijo el zorro. Es muy simple:
No se ve bien sino con el corazón.
Lo esencial es invisible a los ojos.

(Antoine de Saint-Exupéry: El Principito)

Las vacaciones 
ya no son más que un recuerdo. Para unos 
cuantos, significaron descanso, cargar las 
baterías, cambio de rutina por cierto tiem-
po. Para otros, no tanto. 

Lo que todos tenemos en claro es que 
ahora sí, empieza el año. Y así como se 
nos presenta, nos parece estar ante una 
verdadera largada de carrera. ¿Cómo será 
nuestro año? ¿Será carrera de obstáculos? 
¿Soportaremos bien su ritmo, sus exi-
gencias? Pues mucho de esto depende de 
nosotros mismos.

*
Un artículo que leí recientemente se ocu-

pa del tema [Reuters/Nación Dic.09]. Nos 
cuenta que los propósitos de cada nuevo 
año, de cada nueva temporada son siempre 
iguales: se hacen, se rompen y se vuelven a 
hacer. Uno de estos propósitos recurrentes 
es algo que poco sorprende por estos lares, 
ya que es un factor al que se le da mucha 
importancia: nada menos que ponerse en 
forma. Mucha gente se propone, como uno 
de los objetivos principales, tomar muy en 
serio eso de perder unos cuantos kilitos de 
más que se han ido acumulando a través del 
verano, de unas semanas de festejos, buen 
comer y relajamiento de la severidad contra 
uno mismo. Pero hay que empezar por re-
nunciar a sueños imposibles y es acon-
sejable ponerse expectativas realistas. 

Cuando los expertos en fitness proceden 
a investigar cómo conseguir que la gente 
cumpla su programa, empiezan por anali-
zar el factor del acatamiento de lo que uno 
mismo quiere imponerse. Y precisamente 
allí se sugiere buscar ese “dulce punto de 
equilibrio” entre demasiado y demasiado 
poco. Ni tan poco que no haya beneficios, 
ni tanto que no se pueda lograr - porque 
esto último produce frustración y descon-
tento.

Sigo refiriéndome al artículo, que parece 
saber lo que dice. Allí recomiendan buscar-
se compañía para hacer ejercicios, hacerlos 
junto a un amigo al que luego podemos 
rendirle cuentas, lo que lleva a duplicar 
o triplicar la eficacia. Por supuesto, debe 
haber un plan, pero que sea realista, con ob-
jetivos graduales y escalonados, tal vez su-
biendo un tanto las exigencias, poco a poco.

*
Ahora bien; lo que vale en lo físico tiene 

su perfecto equivalente en lo espiritual. 
Acaso no queremos “ponernos en forma” 
puertas adentro también? Es decir, en lo 
invisible, en nuestro fuero interno, en lo es-
piritual. Es de lo que habla Saint-Exupéry. 
La historia de los propósitos de comienzos 
de año o de algo nuevo se remonta a la 

¿En qué consiste el 
estudio que le so-
licitó la SHP para 
crear el Ministerio 
de Turismo? 
Peter Kraft: Gira 
alrededor de la im-
portancia del turismo 
como industria que 
puede contribuir al 
desarrollo económi-
co del Perú y especí-
ficamente a la creación de nuevos puestos 
de trabajo. El Perú tiene incontables opor-
tunidades en materia de turismo.
¿Cómo se realizó el estudio?
Estudiamos primero todos los países del 
mundo, sobre todo los que han creado un 
Ministerio de Turismo y cómo es que se 
han desarrollado posteriormente. También 
se pidió a la Universidad de Lima hacer 
una encuesta para preguntar a la población 
hasta qué punto piensan que el turismo 
es importante, y las respuestas son muy 
optimistas, la gente común ve al turismo 
como una oportunidad de trabajo.
¿Cuánto tiempo duró la elaboración?
Estuvimos trabajando poco más de un año. 
Estudiamos hasta qué punto el turismo 
pasaría a ser tema de prioridad nacional, 
cuánto podría desarrollar y qué impacto 
tendría en la creación de nuevos puestos 
de trabajo. En resumen, ¿vale la pena o no 
que el Perú tenga un Ministerio exclusivo 
del sector?
¿Qué pasa en el Perú, la gente aún no 
está consciente de la importancia del 
turismo?
Así es. Hay pocos países tan dotados en 
materia de turismo. El Perú tiene varías 
características. Tiene una riqueza ar-
queológica absolutamente única, riqueza 
ecoturística, gran variedad gastronómica 
y gente muy hospitalaria. Son cuatro 
pilares. Por todo ello hemos proyectado 
que el ingreso turístico debería ser de 14 
mil millones de dólares en un periodo de 
10 a 12 años.
El Ministerio no implicaría más gasto. 
Es más, pensamos que podría costar me-
nos de lo que cuesta y producir mejores 
resultados.
El ex viceministro decía que el establecer 
un Ministerio de Turismo burocratizará 
más el tema del turismo.
Siempre hay diferentes tipos de posi-
ciones. Nuestra propuesta es ver los ele-

mentos que existen 
en la administración 
pública dedicados a 
turismo y agruparlos 
bajo un Ministerio de 
Turismo. Se necesita 
que en el Consejo de 
Ministros haya una 
persona que se dedi-
que expresamente al 
sector.

¿Cuál es la propuesta que han planteado 
para que el Ejecutivo vea con buena cara 
este proyecto y no como un gasto más?
En la administración pública hay varias 
unidades que se dedican a turismo. Todos 
estos tienen un presupuesto, entonces, hay 
dinero. Éste proviene en gran parte de los 
impuestos que pagan todos los turistas que 
vienen al Perú, que son como 20 millones 
de dólares al año.
Entonces, si hay dinero…
Si hay dinero, el Ministerio no significaría  
gasto extra. Y repito: con menores costos 
que los actuales podríamos obtener mejo-
res resultados. 
¿Cree que podría resultar en el Perú?
Hungría es un país que, en 20 años, pasó 
de 800 millones de dólares a 7 mil millo-
nes por ingresos turísticos y es un país 
pequeño que no tiene las fenomenales 
características que tiene el Perú.
Con la infraestructura que tiene actual-
mente el Perú, ¿cree que podría soportar 
una avalancha de turistas?
No tengo la más mínima duda: ¡sí se 
puede! Si el turismo se pensara en serio 
y se le diera la prioridad que merece, en-
tonces podría producir en el Perú 14 mil 
millones de dólares y entraría dentro de los 
15 países más importantes en términos de 
ingresos turísticos.
¿Deberíamos concentrarnos sólo en el 
turista de lujo?
No. Creo que deberían ser bienvenidos 
tanto aquel turista que gasta mil dólares, 
como el mochilero, porque éste será el 
empresario de mañana y será el mejor 
difusor de este país.
¿Cuál debería ser la estrategia para ge-
nerar mayor flujo de turistas?
Tener una industria turística ligada a un 
producto y a un destino, que es el caso 
de Machu Picchu. También hay que crear 
nuevos atractivos turísticos, y el Perú los 
tiene. 

antigua Roma y al mítico dios Jano, de 
donde proviene Janus, enero en latín. Jano 
era también el guardián de las entradas y 
las puertas. Se convirtió en un símbolo 
de los propósitos porque tenía dos caras 
y podía mirar simultáneamente al pasado 
y al futuro.  

Empecemos a entrenarnos para ver me-
jor con nuestro corazón. Contemplemos 
nuestro pasado, repasemos los éxitos, pero 
también las instancias que nos dejaron un 
sabor algo amargo en la boca. Con la cara 
iluminada de Jano atisbemos el futuro, que 
se presenta alentador, siempre y cuando 
cambiemos algunos aspectos en nuestra 
vida, que nos pongamos más activos en 
cosas de la comunidad, que seamos más 
altruistas, que pensemos más en los que 
nos rodean y tratemos de observarlos con 
el corazón. Eso nos dará motivaciones 
insospechadas.

*
Empecemos, pues, esta temporada llena 

de desafíos, pero empecemos bien decidi-
dos, con grandes esperanzas y un plan: el 
de no claudicar, no temerle al desaliento. 
Voluntad, perseverancia, energía. Si busca-
mos gente afín, con intenciones similares, 
lograremos hacernos de las herramientas 
adecuadas para seguir adelante y descubrir 
el propósito de nuestras vidas, con rutina, 
sí, pero una rutina realista que se pueda 
cumplir - y disfrutar. 

Pronto empezaremos a sentirnos mejor, 
diferentes, gozando de los pequeños logros 
diarios que son los poderosos factores para 
más motivación. De allí en más, miremos 
hacia el futuro, con la cara iluminada de 
Jano, con esperanza, fe, amor, colabora-
ción en el trabajo. Así profundizaremos los 
vínculos humanos y ayudaremos a crear un 
mundo renovado y más armonioso.

Susana Kesserű de Haynal

Ellos se encuentran pre-
clasificados (entre lo me-
jores 30 del mundo) para 
el Campeonato Mundial 
de Pentatlón Moderno. 
Deberían haber viajado este mes a la 1ª 
Prueba de Ranking del año a disputarse 
en Méjico. La Secretaría de Deportes les 
otorgó el dinero para el viaje; sólo que 
los fondos llegaron dos días antes de la 
fecha de partida y no hubo manera de 
conseguir los pasajes... Sinsabores de 
nuestros deportistas, que chocan con una 
realidad despiadada a la hora de cumplir 
los proyectos.

En Medellín, Colombia, se disputan 
del 19 al 30 de marzo los IXº Juegos 
Sudamericanos. Hacia allí viaja László 
Gáspár, espadista del Club Hungária. 
¡Le deseamos muchos éxitos en la com-
petencia!

Marzo trajo la alegría de 
retomar la actividad depor-
tiva en el club Hungária, y 
se está trabajando a pleno.

Se trabaja poniendo tiem-
po y esfuerzo, como por 
ejemplo lo hacen con em-
peño Pamela Zapata y 

Emanuel Zapata, que son pentatlonistas. 

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: Andrés Grabner 
 andresgrabner@yahoo.com 

esgrima  hungária

EL  RINCÓN  DE  MAUSI
Costillar de ternera braseado con salsa Madeira

Ingredientes:
Costillar de ternera      1,8 kg
Vino Madeira          300 cc
Harina                              2 C
Manteca                           3 C
Zanahoria                        1
Cebolla                           1
Tomate                            1
Puerro                             1
Laurel                         1 hoja
Tomillo                       1 hoja
Ajo                         ½ cabeza
Fondo oscuro de ternera 600 cc
Crema                          100 cc

Guarnición
Papines             1 kg
Ajo                          2 dientes
Perejil                      1 puñado
Manteca y aceite            30 gr

Preparación:  Limpiar levemente la parte superior de 
las costillas de ternera de forma tal que quede 1 cm del 
hueso de la costilla expuesto. Seguidamente pasar por 
un poco de harina y sellar en una sartén con un poco de 
manteca. A continuación incorporarle todas las verduras 
y seguidamente colocar todo junto en una asadera y 
llevar al horno a 180ºC. Desglasar la asadera con el vino 
Madeira, reducir casi a 1/3, y luego incorporar el fondo 
oscuro. Reducir todo a 2/3. Retirar la asadera del horno 
y rociar con un poco de la reducción de vino Madeira. 
Repetir la operación cada 8 a 10 minutos durante la 
totalidad de la cocción del costillar. 
Es importante que durante la cocción la asadera esté 
tapada y siempre con 1/3 de la asadera con líquido. Ya 
terminada la cocción retirar la carne de la asadera y 
cortar rodajas de 1,5 cm c/u a último momento. Con el 
jugo de cocción colarlo y pasarlo a una sartén. Reducir y 
terminar agregando un poco de crema y reducir a 2/3.
Guarnición:  Lavar y cocinar los papines. Seguidamen-
te cortarlos al medio y sellarlos en una sartén con una 
mezcla de manteca y aceite. Espolvorear con el perejil 
picado y el ajo picado. 
Presentación:  Cortar una costilla por persona, disponer 
en el plato, seguidamente colocar unos papines saltea-
dos en la parte superior del plato, salsear la costillita 
con un poco de la reducción de vino Madeira.

Publicamos seguidamente una 
entrevista realizada a nuestro amigo 
Peter Kraft, ex embajador de Hungría 
en el Perú, que fue, además, ministro 
de Turismo de Hungría, país que en 
20 años llegó a generar 7 mil millones 

de dólares en ingresos turísticos. Lo 
consultan en Lima por su calidad de 
experto en temas de turismo. [Noticia 
de la Pagina de Turnos.pe]. Dice que el 
Perú podría generar 14 mil millones de 
dólares en ingresos turísticos.

Compilado por 
Henriette Várszegi

 Efigie en mármol del dios Jano (Vaticano)
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1. - Usted no puede crear prosperidad, desalentando la 
       Iniciativa Propia.
2. - Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.
3. - Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a
       los grandes.
4. - Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.
5. - Usted no puede elevar al asalariado, presionando a 
       quien paga el salario.
6. -  Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana.
7. - Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, admitiendo e
       incitando el odio de clases.
8. - Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado.
9. - Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole su
       independencia (libertad) e iniciativa.
10.- Usted no puede ayudar a los hombres permanentemente, realizando
       por ellos lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.

Argentin pillanatképek
- avagy amit egy átlagember leszűr 

az elnökasszony beszédeiből -

- A gazdaság jelenleg a szakadék szélén áll, de 
   hamarosan teszünk egy nagy lépést előre.
- A sikerhez vezető út karbantartás miatt zárva.
- Nem aggódom az adósságom miatt. Elég nagy 
   már, tud vigyázni magára.

¡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 2010. ÁPRILIS

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

Tel.: (54-11) 4788-8889 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sleidemann@fibertel.com.ar                    szekasym@gmail.com

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

A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise 
Utána hagyományos teadélután

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

www.lacruzdecristo.com.ar

CALENDARIO DE ABRIL 2010
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

Dr. Pál Varga Koritár
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Cónsul:   Judit Házi 
Consulado:   V. del Pino 4045 

(C1430CAM) Bs. As.
Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6832

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

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

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

CIERRE DE NUESTRA 
EDICIÓN DE MAYO:  

10 de ABRIL de 2010
(fecha tope de la Redacción 
para recibir material y/o datos 
a publicar)  

Tel.Fax: (54-11) 4711-1242    
amagyarhirlap@yahoo.com

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160 
(B1646DAV) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires - Argentina

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

Tel.: (54-11) 4744-2771               
            Fax: (5411) 4746-1779

E-mail: contacto@turul.com.ar

Web:   http://www.turul.com.ar

Ing. Eugenio Papp: papp@turul.com.ar       Ventas: ventas@turul.com.ar

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A

AM-860 Radio DIGITAL
www.digital860.com.ar

Domingos 10.30 hs.: 
EN CHACO, CNEL. DU GRATY

HORA HÚNGARA (en castellano)
“Costumbres de nuestra Identidad” 
FM 103.7 Mhz  www.senderofm.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Reuniones de la Comisión Directiva: 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

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet spanyol nyelven

kivéve a hó 3. vasárnapján, amikor 
Nt. Demes András magyarnyelvű Istentiszteletet tart

Kik vagyunk?
Családkutatás és családfarajzolás

Genealógiai szakkönyvek digitális másolata
Kocs János, okleveles mérnök, 

az Erdély Genealogiai Társaság elnöke 
a Magyar Heraldikai és Genealogiai 

Társaság tagja
www.erdelygen.uw.hu   erdelygen@citromail.hu 

Segítse életben tartani 
független újságunkat! 
Az önálló gondolkodás 

a szabadság alapja, 
ugyanakkor kötelesség is! 

Még a kormányzói 
széken is 

szorosabbra 
kell húzni 

a biztonsági övet!

DECÁLOGO DE ABRAHAM LINCOLN 

Április 2, péntek, 10 óra: Nagypénteki úrvacsorás Istentisztelet. 
  Nt. Demes András. Református Egyház
Április 2, péntek, 11 óra: Nagypénteki úrvacsorás Istentisztelet. 
  Nt. Demes András. Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet
Április 4, vasárnap, 17 óra: Húsvéti szentmise szertartás. Teadélután. 
Mindszentynum
Április 10, szombat: Cserkészet: Húsvéti locsolás
Április 15, csütörtök, 19.30 óra: Ars Hungarica koncert. Koktél.
  Magyar nagykövetség. $120.- (Részletek e-mailben)
Április 17, szombat, 18 óra: Kiscserkész tábori beszámoló. Hungária
Április 18, vasárnap, 12.30 óra: Szüreti ebéd. Tisztújító közgyűlés.
  Valentín Alsina
Április 24, szombat: ZIK tanári továbbképző
Április 26, hétfő, 20 óra: AMISZ közgyűlés. Református Egyház

MÁJUS
Május 1, szombat, 12.30 óra: Munka ünnepe. Asado. Hungária 
Május 2, vasárnap, 11 óra: Mindszenty bíboros és Domonkos atya
  emlékmise. Ünnepi ebéd. Mindszentynum
Május 9, vasárnap, 11 óra: Magyar Segélyegylet tisztújító közgyűlés.
  Asado. Szent István Otthon. Chilavert
Május 14-15-16: LAMOSZSZ közgyűlés. Hungária és Mindszentynum

Viernes, 2 de abril, 10 hs.: Culto Viernes Santo. Santa Cena. 
   Rdo. András Demes, en húngaro. Iglesia Reformada
Viernes, 2 de abril, 11 hs.: Culto Viernes Santo. Santa Cena.
   Rdo. András Demes, en húngaro. Congr. "La Cruz de Cristo"
Domingo, 4 de abril, 17 hs.: Misa de Pascua. Té. Mindszentynum
Sábado, 10 de abril: Costumbre folklórica húngara de Pascua. Scouts
Jueves, 15 de abril, 19.30 hs.: Concierto-ágape Ars Hungarica.
   Embajada de Hungría. $ 120.- (Detalles por e-mail)
Sábado, 17 de abril, 18 hs.: Audiovisual campamento lobatos. Hungária
Domingo, 18 de abril, 12.30 hs.: Almuerzo de la vendimia. Asamblea
   ordinaria. Renovación Comisión Directiva. Valentín Alsina
Sábado, 24 de abril: Curso capacitación docente ZIK
Lunes, 26 de abril, 20 hs.: Asamblea General FEHRA. Iglesia Reformada

MAYO
Sábado, 1° de mayo, 12.30 hs.: Asado. Hungária 
Domingo, 2 de mayo, 11 hs.: Misa en memoria Cardenal Mindszenty
   y Padre Domonkos. Almuerzo. Mindszentynum
Domingo, 9 de mayo, 11 hs.: Asamblea General Soc. de Beneficencia.
   Renovación autoridades. Asado. Hogar San Esteban, Chilavert
14-15-16 de mayo: Iª Asamblea General de LAMOSZSZ. Hungária 
   y Mindszentynum

 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
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