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Mitől akartak megszabadulni 
1956-ban?

- kik is a kommunizmus igazi áldozatai? -
Mindenek előtt tegyünk különbséget áldozat és 

hős között! Áldozat az, aki elhull, elvész, áldozattá 
lesz. Egy a százmillióból. Adat. A hős nem vész el. 
A hős megdicsőül, s bár lehet százmilliomod ma-
gával, példaként fog lebegni fiai, unokái, családja, 
nemzete előtt.

- Nem a kommunizmus áldozata, hanem 56 hőse 
a barikádon elhullt pesti srác, vagy Mansfeld Péter, 
a kivégzett, eltűnt emberek, megnyomorított, elme-
nekült, visszatoloncolt, félelemtől reszkető embe-
rek mind-mind 56 hősei.

- Nem áldozat, hanem hős a kádári lanyhulás idő-
szaka alatt megfigyelt, lehallgatott, III/III-as aktá-
kon szereplő, ellehetetlenített, kiszorított értelmisé-
gi, vagy pap. A börtönbe zárt Tabodi István, Lénárd 
Ödön OschP., vagy Oloffson atya is hősök, túlélők: 
példaképek a posztmodern kor fogyasztói daráló-
gépében és pláza-lágereiben sínylődő fiatal keresz-
tényeknek. Áldozat a békepap. Áldozat a templom-
tól elidegenített, gyermekét már meg se keresztelő, 
KISZ-táborban hepajkodó egész nemzedékünk. 
Áldozat a beépített vamzer, a kényszerből besúgó, a 
könyvmegjelenésért aláíró, a dicsőítő verseket fog-
csikorgatva megíró, a muszájból szocreálfestő.

- Nem áldozat Wittner Mária takarítónő, hanem 
hős. Nem áldozat a kitelepített, kuláklistára tett pa-
raszt, hanem a nemzet utolsó, értékeket puszta élet-
formájában megőrző bástyája. Nem áldozat, hanem 
hős a munkástanácsokat szervező csepeli munkás. 
A kispolgár, akinek házát lerombolták, akit bur-
zsoá elemként B-listáztak, a cipész, akinek üzletét 
KTSZ-be szervezték. Nem áldozat, hanem hős.

A nemzet hősei, akik életükkel, helytállásukkal 
az egész múlt század iszonyatában nekünk példával 
szolgálhatnának, jórészt már nincsenek itt. Az ál-
dozatok, az igazi áldozatok még mindig élnek, és itt 
vannak közöttünk. Mert az igazi áldozat, az igazi 
veszteség nem az, hogy a nemzet hősökkel gazda-
godik, hanem hogy elveszít embereket. Személye-
ket, családokat, generációkat.

A kommunizmus igazi pusztítása nem a kiontott 
vérben, vagy megnyomorított életek számában, a 
szétszakított családokban, elhurcoltakon mérhető 
le, hanem a válások számában, a munkanélküli-
ségben, a szegénységben, a leszakadó egziszten-
ciák életszínvonalán, az alkoholisták, öngyilkosok, 
szenvedély és idegbetegek, a pszichiátriai kezeltek 
számának száraz, rideg statisztikai adatain. Az el-
veszett lelkeken. Bizony rájuk kell emlékezni, róluk 
kell megemlékezni, és nap mint nap értük kell ten-
ni, nem csak egy évben egy napon. Minden nap. A 
hősök példája pedig ehhez csak segíthet. ■
Posztumusz kivonat Rózsa-Flores Eduardo írásából 
(08.2.26). Köszönet Becske G.

REFORMÁCIÓ
Túrmezei Erzsébet: 

„Nem tehetett másképp” (*) 

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Tudós vitát és tisztulást akart.
Világoljon az Evangélium!
Aranyért nincsen kegyelem!
Bűnbánat nélkül nincs bocsánat!
Ha látta volna már,
Hogy 95 tétele
Mint vihar süvítő szele
Söpör végig országokon, világon,
Ha látta volna a nyomában támadt
Villámos zivatart,
S mint vérfagyasztó vízió,
Szemébelobbant volna máglyák lángja,
Gályarabság és inkvizíció,
Vajon megtette volna akkor is?!
Nem verte volna vissza látomása?
Nem hullott volna ki csontos kezéből
A tételszögező súlyos kalapácsa?!

Lehet… ha nem a Hatalmas keze
Vezette volna tételíró kezét,
Akivel ellenkezni kárhozat,
Aki előtt csak térdrehullni jó…
Lehet… ha nem a Hatalmas szava
Mondta volna: Legyen
Világosság és reformáció!

Kiszögezte, s nem tudta, mit cselekszik.
Nem tudta, hogy a 95 tétel
Útnak indul - és századokon átlép.
Megírta, mert meg kellett írnia.
S kiszögezte, mert „nem tehetett másképp”.

A 95 tételt Luther 1517. október 31-én szögezte ki 
Wittenbergben, a vártemplom kapujára

(*) Vácz Elemér Antológia, Buenos Aires, 1975

Luther Márton 
(1483-1546)

Emlékmű Csömörön a SZU 100 millió áldozatának emlékére

Lukács Csaba:
Öt kontinens 

magyarjai
Negyvenhét anyaországi fiatal 

segít a diaszpórában

Két hete úton vagyok, az amerikai kontinens országait lá-
togatom. Először Kanadába érkeztem, hogy aztán az Ame-
rikai Egyesült Államok egy részén átautózva Venezuelába, 
majd Brazíliába látogassak. Ezeket a sorokat az út utolsó 
államából, egy Buenos Aires-i szállodából írom. Minden 
egyes állomáson magyarokkal találkoztam - nagy részük 
már az Újvilágban született, de fontosak nekik a gyökereik, 
szüleik-nagyszüleik kultúrája, és a legtöbben beszélnek is 
magyarul.

Azért is kerestem a magyar közösségeket, hogy megnéz-
zem, hogyan dolgoznak a hozzájuk kiküldött anyaországi 
ösztöndíjasok. Áprilisban ui. 47 fiatal utazott ki a világ kü-
lönböző részein levő diaszpórákba, hogy nemzettársainkat 
megerősítsék magyar identitásukban, és ösztönözzék az 
anyaországgal való kapcsolattartást. A KIM Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága által meghirdetett ösztöndíjprogram-
ra tízszeres volt a túljelentkezés, a győzteseket kétkörös 
szóbeli vizsga alapján választották ki. Diplomás, büntet-
len előéletű, nyelveket beszélő, magyarországi lakhellyel 
rendelkező fiatalokat kerestek, olyan embereket, akik ko-
rábban is aktívan részt vettek közösségépítő és -szervező, 
valamint hagyományőrző tevékenységekben.

A munka féléves kinttartózkodást jelent, és mind az öt 
kontinensen dolgoznak: Ausztráliába nyolcan mentek, Iz-
raelbe és Dél-Afrikába pedig 1-1 fő utazott. Nyugat- és 
Észak-Európában (Anglia, Finnország, Hollandia, Német-
ország, Svájc és Svédország) 13-an vannak, az Egyesült Ál-
lamokban 14-en, Kanadában pedig hatan tevékenykednek.

Latin-Amerikába összesen 4 fiatal (Argentína*, Brazília 
és Venezuela) segíti az emigrációs magyarok közösségépítő 
munkáját. Az út élményeiből riportok is születtek-születnek.

*
Megrázó, ugyanakkor felemelő élmény egy ilyen utazás. 

Kis magyar világok alakultak az anyaországtól sok ezer 
kilométerre, néha egymásról is alig tudva, és elképesztő 
energiával és vitalitással adják tovább, amit magukkal hoz-
tak abban a pár bőröndben. Néhol persze vesztésre áll a 
csata, máshol még döntetlenre hozható a mérkőzés, és lát-
tam olyan helyet is, ahol egy ideig még biztosan van jövő.

Amikor az útra készültem, elolvastam egy általam addig 
ismeretlen költő, Kolumbán Miklós megrázóan szép versét. 
Amerikában vannak még magyarok a címe, és így szól: 
„Amerikában vannak még magyarok. / Ezt úgy vesszük 
észre, hogy találkozunk velük / az újságokban, a tereken: 
Mr. Kosa, Pataki, / Pastor, Sabo, Konya. / Csak a szüle-
téssel, emlékezéssel van baj: / Legtöbbjük itt született, ide 
kötik emlékei. / Itt tanulta meg, hogy vezetni jó, vásárolni 
még jobb. / Csak pár szóra emlékszik, amit a nagymama 
ajándékozott neki / vagy éppen a nagybácsi, mint valami 
libbenő ereklyét. / »Madártej, repülni, jó reggelt, debre-
ceni.« / Magyarország csak beszédtéma, nem élő agyag, /

amit gyúrni lehet mindegyik látogatásnál. / Néha 
nyolcvan magyar összehajol egy tanyán, / egy tónál, /
ízes halászlé, gulyás, könnyező kolbász fölött. / Lehet 
énekelni, verselni, viccekbe fulladni. / Inhalálni az 
ideiglenes szépséget! / Azért lélegzik még a lélek, / de 
kicsit halvány kívülről. / Rejtekhelye egy-két anyától, 
apától öröklött emlék, / melyet még nem perzselt meg / 
az amerikai nap.”

Fel lehet tenni persze úgy is a kérdést, minek költik 
az adófizetők pénzét azokra, akik maguktól mentek 
el itthonról? Sok mindent meg lehet kérdezni, de ezt 
nem érdemes - egyrészt sokan azért mentek el, mert 
nem maradhattak otthon; másrészt a tény attól még 
tény marad: rengeteg magyar szóródott szét a világba. 
És ha expedíciókat küldünk ritka növény- és állatfa-

jok tanulmányozására távoli 
vidékekre, akkor jusson arra 
is pénz, hogy foglalkozzunk a 
mieinkkel.

Sok a behoznivaló - hosz-
szú évtizedekig elintézték őket 
egy legyintéssel. Egyeseket le-
fasisztáztak, másokat pedig 
árulónak tartottak azért, mert 
elmentek. Könnyű volt nekik a 
jólétben, mondják ma is sokan, 
jellemzően olyanok, akik nem 
élték meg azt a sokkot, amikor 
két bőrönddel és pár dollárral 
megérkezünk az ismeretlen-
be azzal, hogy holnaptól ez 
az új ország lesz a hazánk. És 
akkor még úgy tudjuk: soha-
sem mehetünk vissza a régibe.

Emlékezzünk 1956 
hőseire és áldozataira!
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Az Olvasó írja...      
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes 

egészében az író véleményét tükrözik.  A szerkesztőség ugyanakkor 
fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.

Öt kontinens ...                                                                                                   Folyt. az 1. oldalról

Igen, Kanadában és Amerikában, bi-
zonyos értelemben könnyebb az élet. 
De az első generációs kivándoroltaknak 
nem ott élnek a gyerekkori barátaik, a 
családjuk nagyobbik fele, nem oda kötik 
az emlékeik, így lelkük egy része örökre 
otthon maradt. A másod-, harmad- vagy 
sokadik generációs magyarok esetében 
pedig mi tartozunk köszönettel, hogy 
nem lazultak fel kötődéseik az olvasztó-
tégelyben, és a sokfelől érkező nyomás 
ellenére is ragaszkodnak gyökereikhez 
és nyelvünkhöz.

Vannak nemzetek, amelyek jóval ko-
rábban észrevették emigrációs nemzet-
társaikban a lehetőséget. Ha már úgy 
alakult, hogy elhagyták az országot, 
használjuk ki a kapcsolataikat - gondol-
ták a románok, szlovákok és még sokan 
mások, és dollármilliókba kerülő állami 
programokat hoztak létre azért, hogy ne 
lazuljon a kötelék az eltávozottakkal. 

Magam is tapasztaltam, hogy ortodox 
katedrálisok épülnek a világ nagy váro-
saiban az ott élő románoknak, és a pópa 
pontosan számon tartja, ki hol és mivel 
dolgozik. Ha a román érdek úgy kívánja, 
megkeresik őket otthonról, és finoman 
arra kérik: emelje fel a szavát a régi hazá-
ja érdekében. Kevesen mondanak nemet.

A Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíj-
program az első olyan lépés, amely ab-
ba az irányba mutat, hogy Budapest is 
kezdi komolyan venni az emigrációban 
élő magyarokat. Gesztusok voltak ko-
rábban is persze, de hatékony, tudatosan 
átgondolt döntés kevés akadt. Jó látni, 
hogy működik az elképzelés: az elmúlt 
két hétben csupa keményen és hatásosan 
dolgozó fiatallal találkoztam, akiket ha-
mar megszerettek az őket befogadó ma-
gyarok. Bábszínház és gyereklap alakult 
Torontóban, hogy a kicsik is rendesen 
megtanuljanak magyarul, az Egyesült 

Államokban pedig a cserkészetben van 
a legerősebben a magyarságot megtar-
tó erő. Külön történet Latin-Amerika: 
megrázó volt látni a venéz újszocializ-
musban vergődő, állandó életveszélyben 
lévő magyarok görcsös ragaszkodását 
egy távoli, sokkal békésebb anyaország-
hoz. Argentína is hasonló pályát bejáró 
ország, évről évre rosszabb lesz a hely-
zet, és itt is elöregszik a magyar kolónia - 
lassan már csak az értékmentésben lehet 
gondolkodni. Brazília a másik véglet - a 
világ gazdaságában is egyre jelentősebb 
országban az ott élő magyarok többek 
közt ugródeszkát jelenthetnek - és sok 
esetben jelentenek is - az anyaországi 
vállalkozóknak a nemzetközi sikerhez.

*
A diaszpórában élő magyar nem te-

her, nem szégyellni való rokonság vagy 
olyan amerikai nagybácsi, aki csomagot 
küld karácsonyra. Hanem egy speciális 

helyzetben lévő magyar, akit nemcsak 
illendő, hanem kötelező is emberszámba 
venni, és lehetőségeink szerint segíteni 
magyar identitása megtartásában. Az 
emigrációs magyaroknak volt egy le-
gendás cserkészvezetőjük Cseh Tibor 
személyében. Ő írta a következő soro-
kat: „Idegen földön ez az ösvény bizony 
meglehetősen kacskaringós. Ezért az 
emigrációs vezető típusa nem lehet sem a 
mázsás-szavú népvezér, sem a forrófejű 
hazafi, hanem csak a céltudatos, csiszolt 
diplomata. Erre a diplomáciára kellene a 
magyar fiatalságot megtanítanunk. Meg 
kell tanulnunk diaszpórában élni.” 

Azt hiszem, ezt a technikát nekünk, 
anyaországban élőknek sem ártana meg-
tanulnunk. ■
*Argentínába Nagy Szebasztian (Buenos Aires, 
HKK munka, l. beszámolóját 3.o.) és Zsonda 
Márk (Chaco, tanítás, l. AMH Nº 100/101) jött 
ki. Szerk.

A Szabadságszobor Aradon

Nemzeti Gyásznapunk
1849. október 6 : Véres megtorlás

Az 1848/49-es szabadságharc leveré-
sét követően a császári haditörvényszék 
ítélete alapján október 6-án, Aradon ki-
végezték a magyar honvédsereg 12 tá-
bornokát és egy ezredesét.

Miután a magyarok az orosz csapatok 
előtt augusztus 13-án, Világosnál letet-
ték a fegyvert, a tábornokok úgy hitték, 
hogy az oroszok megvédelmezhetik 
őket, de csalódniuk kellett: augusztus 
22-én az oroszok elvették fegyvereiket, 
majd másnap átadták őket az osztrákok-
nak. Augusztus 25-én érkeztek Aradra, 
még aznap elkezdődtek a kihallgatások.

A foglyokat felségsértés címén halál-
ra ítélték. Julius Jacob von Haynau tá-
borszernagy, a „bresciai hiéna”, miután 
a per tárgyalásvezető hadbírájától meg-
kapta az ítéleteket megerősítés végett, 
október 2-án rendelkezett a kivégzés 
módozatairól, és október 6-ára tűzte ki 
a kivégzéseket. Kilenc főtisztet, mint a 
gonosztevőket, kötél általi halálra, né-
gyet „kegyelemből” golyó általi halálra 
ítéltek. Az aradi foglyok még remény-
kedtek, hátha október 4-én, a nevenap-
ján amnesztiát hirdet az uralkodó - ehe-
lyett Haynau végzése érkezett meg. Az 
ítéleteket másnap hirdették ki. Október 
6-án hajnali kettő és három óra között 
a papok felkeresték a halálraítélteket. 
Aulich Lajos és Török Ignác olvasott, 
Lahner György fuvoláján játszott, Des-
sewffy Arisztid még aludt. Többen még 
utolsó soraikat vetették papírra búcsúle-
velükben. Fél hatkor először a golyó ál-
tali halálra ítélteket (Schweidel József 
(*1796-), Kiss Ernő (*1799-), Dessew-
ffy Arisztid (*1802-), Lázár Vilmos 
(*1815-)) vezették a kirendelt katonaság 
közé. Mikor a lövések eldördültek, Kiss 
Ernő kivételével hárman élettelenül buk-
tak a földre. Kisst csak a vállán érte a 
lövés, ezért több katona közvetlenül elé 
állt, és újra tüzeltek.

Ezután következtek az akasztófára ítélt 
tábornokok: Pöltenberg Ernő (*1813-), 
Török Ignác (*1795-), Lahner György 
(*1795-), Knézich Károly (*1808-), 
Nagysándor József (*1804-), Leinin-
gen-Westerburg Károly (*1819-), 
Aulich Lajos (*1792-), Damjanich Já-
nos (*1804-) és Vécsey Károly (*1807-). 
Utóbbi büntetését saját apja közbenjárá-
sának köszönhetően azzal súlyosbítot-
ták, hogy őt akasztották fel utolsónak, 
így végig kellett néznie társai kivégzé-
sét. A kivégzést követően az elítélteket 
elrettentésül közszemlére tették ki, majd 
este az agyonlőtteket a sáncárokban, a 
felakasztottakat a vesztőhelyen temették 
el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért il-
lették, ezért a felakasztottakat levetkőz-
tetve helyezték hol a bitófa elé, hol mögé, 
majd melléjük döntötték az akasztófa-
oszlopokat is.

*

Az 1850-ig tartó kivégzések áldozata-
inak névsorában szerepel Szacsvay Im-
re országgyűlési jegyző, Csányi László 
kormánybiztos és Perényi Zsigmond, 
az országgyűlés felsőházának elnöke is. 
Haynau Kempen altábornagyot, a budai 
kerület parancsnokát szemrehányással 
illette, mert nem volt képes megakadá-
lyozni, hogy Batthyány öngyilkosságot 
kíséreljen meg, emiatt ui. nem lehetett 
felakasztani, csak golyó által végezhet-
tek vele, mivel nyakütőereit vágta fel a 
kivégzés előtti éjszakán.

Haynau ténykedésének mérlege: 3000 
bírósági tárgyalás, több száz bebörtön-
zött, 111 kivégzett ember. Az osztrák tá-
bornok a megtorlástól azt várta, hogy a 
magyarok megbékélnek a fennálló hely-
zettel. 1849. november 20-án a Lánchíd 
ünnepélyes átadásán is részt vett, mint 
Pest-Buda díszpolgára.

Mindaddig megszállott módjára foly-
tatta ténykedését, míg Ferenc József 
1850. március 26-án 36 magyar tisztet 
kegyelemben nem részesített. Ekkor 
sértve érezvén magát tiltakozott a királyi 
határozat ellen, majd ennek elutasítását 
követően egészen június 15-ig késleltet-
te a tisztek szabadon bocsátását. A kor-
mányzat és Haynau között több ízben is 
nézetkülönbség alakult ki, s július 6-án 
Haynaut nyugállományba helyezték.

*
Ezek a kivégzett férfiak tudták, hogy 

törvénytelenül ítélik el őket, ártatlanul 
halnak meg, de férfiként, emelt fejjel 
vállalták a halált anélkül, hogy egy pil-
lanatig is megrendült volna meggyőző-
désük: ők a magyar szabadságért har-
coltak, s vállalták a mártírsorsot, ezzel 
is példát mutatva követőiknek. Emberi 
mivoltukban el lehetett őket pusztítani, 
példájuk viszont tovább élt, nem tudta 
eltörölni az önkény. ■
(Forrás Gödöllői Szolgálat 2007.10.11)

Levél Süllős Lenkének és Lajosnak
Drága, jó „Testvérke” és Bocs! 

Ezt a levelet nagy szomorúságunkra e-
mail helyett már csak az égi postán tud-
juk elküldeni Nektek.

Nem akarjuk „búcsúlevélnek” nevezni 
- hiszen erősen hisszük, hogy újra talál-
kozunk Isten Atyánk országában! Ti már 
együtt vagytok szeretteitekkel, nekünk 
még, úgy látszik, maradt valami tenniva-
lónk itt, a Földön. 

Mélyen megrázott tragédiátok, ami 
szerintünk az egész magyarság gyásza. 
Csak Ti tudjátok a valódi okot, amit el-
vittetek Magatokkal. Itt, Santa Fében 
úgy érezzük: pótolhatatlan barátokat, 
testvéreket veszítettünk el Bennetek, és 
az itteni magyarokkal együtt gyászolunk 
Titeket.

Alulírott személyesen 1947-ben ismer-
telek meg Innsbruck mellett egy Solbad-
Hall-i kisvendéglőben, ahol Te, Lenke 
szüleiddel, én is szüleimmel ebédeltünk. 
- Azután Buenos-Airesben a Magyar Ka-
tolikus Egyházközség (Comunidad Cató-
lica Húngara) ifjúsági csoportját szervez-
tük meg, ami az ötvenes évek közepéig 
működött, különböző sikeres rendezvé-
nyei voltak. Szeleczky Zita is több ízben 
vendégszereplésével emelte ezek fényét. 
Lassacskán a kenyérkeresési gondok, 
szüleink megsegítése, majd az idősek 
kihalása folytán az ifjúsági csoport meg-
szűnt. A mi kapcsolatunk is megritkult. 
Szüleink meghaltak, én megnősültem és 
elköltöztünk Santa Fe-be; ennek ellenére 
összeköttetésben maradtunk. Te irodalmi 
munkásságoddal és ragyogó verseiddel 
beírtad Magad Nemzetünk legnagyobb-
jai közé! Sohasem tagadtad meg nemzeti 
lelkedet, mint példaképed, akiről így ír-
tál: Azt mondtad egyszer, hogyha meg-
halok, / Addig vissza ne nézzetek reám, /
Míg el nem érkeztek a győzelemhez, / 
S meg nem vívjátok otthagyott csatá-
mat! / Testvéreim, vissza ne nézzetek! /
Hagyjatok ott és lépjetek keresztül / A 
testemen, ha az útban hever! / Halálom 
se állítsa le a csatát, / Az én csatámat 
Nagymagyarországért!”

Elmentél a Földről, hogy felkerüljél a 
Magyar Égre csillagnak! Testvéred Lajos 
Bocs a leghűségesebb segítőtársad volt 
mindig, óriási technikai szaktudásával és 
hatalmas fantáziájával. 

Ne felejtsük azt a rengeteg segítséget 
sem, amit a rászorulóknak nyújtottatok! 
Nemzethűségetek mellett ebben megmu-
tattátok emberi nagyságotokat is!

Emléketeket szeretettel őrizzük és – a 
viszontlátásra! Millió csókkal:

Becske Gábor és Bakos Emőke, 
Tarafás Iván és Leővey Borka

Santa Fe 

Drága Zsuzsó és Trixi és mindenki, 
aki fáradhatatlanul bedolgozik az
AMH-ba!

Gratulálunk a sok munkátokhoz, és 
mert elértétek a 100. számot. Mi csak 
élvezzük és várjuk a következőket, nem 
is gondolván arra, hogy mennyi munka 
van mögötte. Gratulálunk, és köszönjük! 
Csak így folytassátok a Jó Munkát!

Szeretettel 
Tanyi Ildikó és József

Calgary
---------

Édes Trixikém!
Még itt vagyok Öcsinél - és itt is ma-

radok! Már megkaptam a zöld kártyát. 
Nagyon jól érzem itt magam. A klíma is 
nagyon kedvez nekem. Járok a magyar 
klubokba, a minap meg a Los Angeles-i 
Szent István templomban voltam misén 
és ünnepségen. Nagyon szép volt: akinek 
van magyar ruhája, mind abban jelenik 
meg, még a kicsi gyerekek is!

Köszönőm, hogy külditek az újságot! 
Nagyon jólesik olvasni a híreket, bár 
sokszor szomorúság is van benne. Gyak-
ran beszélek telefonon Bihar Ildivel és 
Paál Zsuzsival.

Üdvözlők mindenkit, aki még emlék-
szik rám! Téged sok szeretettel csókollak 

özv. Kalmárné Werth Adri
Los Angeles

---------
Kedves Szerkesztőség!

A Mindszentynum „Nyílt házat” ren-
dezett augusztus 11-én, és változatos mű-
sorral mutatkozott be. Részemről magyar 
kézművességi darabokat mutattam be és 
örvendhettem tetszésüknek! 

Atilla fiam Budapesten a vívóbajnok-
ság rendezőjeként szerepelt, majd úgy-
szintén Koreában folytatja útját ottani 
vívóbajnokságokon. Vagyis nagyban 
forgatja kardját! Mi mindig beszélge-
tünk a Skype útján - így értesülök a jó 
hírekről.

Sok öleléssel kívánok mindannyitok-
nak jó munkát!

Tassné Szentpétery Judith

Szentpétery Judith és a nagy kézügyességgel 
járó magyaros kisipar



2013. Október                                             ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                  3. OLDAL  

Saáry Éva (Lugano):
Elmélkedés az emberi jogokról

Mi folyt féléven át a Hungária 
kölcsönkönyv- és levéltárban?
- beszámol a magyarországi ösztöndíjas, 

első személyben -
Életemben immáron másodszor ápri-

lisban jöhettem Argentínába, ezúttal a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága által kiírt Kőrösi Csoma Sándor 
Program (továbbiakban: KCSP) egyik 
ösztöndíjasaként. Nyertes pályázóként 
bizalmat kaptam, hogy 2013. április és 
július illetve 2013. augusztus és szep-
tember közötti időszakaszokban feldol-
gozhassam az Argentínában található 
magyar könyvtári-levéltári örökséget. 
Azért is nagy dolog mindez, mert a rend-
szerváltás óta eltelt több mint 20 évben 
soha nem indult a KCSP-hez hasonló 
program, amelyen belül is egyedülálló a 
hagyaték feldolgozási munkakör.

Mentorom, Haynalné Kesserű Zsu-
zsánna segített a legtöbb kérdésben el-
igazodnom. Április folyamán vele és 
férjével, Haynal Alajossal egyeztettük 
munkámat. Célkitűzés volt a nem beik-
tatott, de a Hungária Könyvbarátok Köre 
(HKK) gyűjteményében lévő, emigráció-
ban kiadott újságok, emigrációban meg-
jelent könyvek duplum példányainak és 
a levéltári anyagok bizonyos hányadának 
eljuttatása egy magyarországi közgyűjte-
mény számára, ill. az 1945 előtt Magyar-
országon megjelent könyvek eljuttatása a 
Kárpát-medence elszakított területein élő 
magyar közösségek számára. A könyv-
tárban szintén nagy számban lévő,1945 
után Magyarországon kiadott könyvek 
pedig Buenos Airesben maradtak. A rossz
állapotú könyveket selejteztük. A nem 
beiktatott, részben átnézetlen hagyatéko-
kat is feldolgoztam. 

Az átnézendő könyveket a munkafo-
lyamat során négy csoportba osztottuk:
1./ Magyar közgyűjteménybe szánt 

emigrációban megjelent anyagok;
2./ Elszakított területekre küldhető, itt 

fölös 1945 előtti Magyarországon ki-
adott könyvek;
3./ 1945 utáni Magyarországon kiadott 

könyvek a helyi kolónia használatára; 
4./ Használhatatlanná vált anyagok ki-

selejtezése.
Ennek következtében több mint 2000, 

az elszakított területekre szánt és több 
mint 1000 emigrációban kiadott kötetet 
csomagoltam be. Ehhez kell hozzáven-
nünk a nagymennyiségű újság- és fo-
lyóirat adományt, amelyek között olyan 
raritásokat találunk, mint a magyar köz-
gyűjteményekből eddig hiányzó Hatikva 
újság lapszámai. Ez összesen mintegy 
100 doboznyi adomány Magyarország 
számára. Az emigrációban kiadott köny-
veknél ügyeltünk rá, hogy a törzskönyv-
tárban lévő iktatott példányokon felül 

egy-egy darab elzárt kötelespéldány is 
maradjon a HKK-ban.

A HKK törzskönyvtárát ezen kívül 
gyökeresen átalakítottuk. Több mint 
1600 kötetet az olvasó- és a helyhiány-
ra való tekintettel kiiktattunk. Ennek 
következményeképpen a könyvtár új 
arculatot kapott: átjárható, áttekinthető, 
emberbarát rend alakult ki. Másrészt az 
iktatott állomány emigrációban kiadott 
könyveihez szinte egyáltalán nem nyúl-
tam, ui. ez az, amely a könyvtár jellegét 
és gerincét adja: ezek azok a művek, 
amelyek az argentínai magyar kolónia 
egykori szilárdan keresztény és nemzeti 
beállítottságát, a kolónia múltját tükrö-
zik. Odafigyeltem arra, hogy a magyar 
és nemzetközi történelem, művelődés-
történet, néprajz, földrajz, stb. témáknak 
megmaradjanak a legfontosabb, magyar 
nyelven kiadott alapművei. Így a kolónia 
tehát teljességgel hozzáférhet a jövőben 
is, magyarul, mindennemű magyar és 
nem magyar irodalomhoz.

*
A KCSP idején a könyvtárba többszö-

ri alkalommal érkeztek szállítmányok, 
frissen elhunytaktól érkező hagyatékok. 
Ezeket a könyveket a már fennemlített 
kritériumok szerint szortíroztuk szét. 
Hagyatékokba személyesen is ellátogat-
tam, és tudatosan törekedtem az Argen-
tínában még talán fellelhető történelmi 
személyiségek hagyatékainak felkutatá-
sára. Így járhattam Santa Fe városában 
és a Córdoba tartomány hegyvidékén 
fekvő Los Cocos helységben is. Előb-
biben Becske Gábor barátom, Horogh 
Zoltán és Tarafás Iván segítették mun-
kámat, míg utóbbiban Jánszky Laci ba-
rátom. 

Bízzunk abban, hogy a gondosan vá-
logatott és becsomagolt adományok mi-
hamarabb visszatérjenek az „óhazába”, 
Magyarországra. Én személy szerint az 
itt töltött közel fél év kedves emlékét vi-
szem magammal!

Nagy Szebasztian

Akaratlanul a kom-
munista időkben köz-
szájon forgott vicc jut 
az eszembe:

Kohn bácsi bemegy az útlevélhivatal-
ba:

- Ki szeretnék vándorolni Amerikába.
- Miért?
- A homoszexualitás miatt.
- ???
- Az én fiatal koromban még tiltot-

ták. Később megengedték. Nem akarom 
megvárni, hogy kötelező legyen!

Àm most már nincsen hová kivándo-
rolni! A kormányok legfőbb gondja (ha 
„szalonképesek” akarnak lenni a liberális 
baloldal szemében) az egyneműek sze-
relmének a támogatása, elfogadottá, sőt 
törvényessé tétele. Az „emberi jogok” 
elsősorban rájuk vonatkoznak.

Franciaország, ha jól tudom, a 16. ál-
lam, ahol kimondták a „házasság min-
denkinek” a jelszavát, amit ugyan sokan 
és hevesen vitatnak, de nincs mit tenni.

Házasság? - Nézzük csak, mit mond 
róla az etimológiai szótár: „Férfinak és 
nőnek jogilag elismert és szabályozott 
életközössége”. Hm. Ezek szerint az egy-
neműek kapcsolatára nem lehet használ-
ni ezt a szót.

*
Persze, ne gondolja senki, hogy ellene 

vagyok a viszonyok rendezésének. Ez a 
jelenség mindig létezett (az állatoknál 
is fellelhető), bár nem értem, miért kell 
annyira büszkélkedni, dicsekedni vele. A 
harsány és ízléstelen gay pride felvonu-
lások szükségességét pedig végképp nem 
tudom támogatni.

Ki kellene találni valami új meghatáro-
zást: „élettársi szerződés”, „szabályozott 
együttélés”… vagy mit tudom én. Törjék 
rajta fejüket a nyelvészek!

Ezeknek a furcsa pároknak a részére 
kétségtelenül új törvényeket kell hozni, 
hogy hivatalos téren - adózás, öröklő-
dés, segélyfelvétel… stb. - biztosítva 
legyenek. (Közbevetőleg jegyzem meg, 
hogyha egy napon a muzulmánok lesz-
nek uralmon, a Saria alapján egészen 
másképpen fognak értelmezni és meg-
ítélni mindent). Európában, Amerikában 
azonban egyelőre az „emberi jogok” a 
homoszexuálisokra hangsúlyozottan vo-
natkoznak.

De! De, egészen másképpen áll a hely-
zet a gyermekek adoptálásának az ese-
tében, mivel - horribile dictu! - nekik 
is vannak, lehetnek „emberi jogaik”. Ki 
beszél erről? Ki képviseli az érdekeiket? 
Ki kérdezi meg őket, hogy akarnak-e 
egy ilyen rendhagyó „családba” kerül-
ni? Egyáltalán, milyen idős kortól ille-
tik meg őket az „emberi jogok”? Már 
az anyaméhben (jaj, az abortusz körüli 
viták!), vagy miután meglátták a napvi-
lágot? Csupán az iskolába kerülve? Eset-
leg, nagykorúságuk elérésekor? Ki ad 
erre megnyugtató és pontos választ?

Képzeljük el, milyen helyzetbe kerül a 
szerencsétlen gyermek, akinek két apja, 
vagy két anyja van! Hogyan közli ezt az 
osztálytársaival? Azok hogyan fogadják? 
Az iskolások még nem tanultak meg ala-
koskodni, és nagyon kegyetlenek tudnak 
lenni. A gay-együttélésből jövőket ok-
vetlenül kifigurázzák, kigúnyolják, eset-
leg ki is közösítik, melynek következmé-
nye életre szóló lelki sérülés.

*
Sok probléma van manapság a fiata-

lokkal (legalábbis a még fehér országok-
ban). Növekszik a kábítószer fogyasztók, 
az öngyilkosok száma. Igen veszélyes 
dolognak tartom ezeknek „futószalagon” 
történő szaporítását! ■

A rendrakási folyamat már mutatkozik...

A C-vitamin és a paprika:
SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Nobel-díjas tudós 
Szent-Györgyi Albert Budapesten 

született 1893. szeptember 16-án. Ta-
nulmányait a Lónyai utcai református 
gimnáziumban végezte, majd a buda-
pesti tudományegyetemen folytatta, ahol 
1917-ben orvosi oklevelet szerzett. Az I. 
VH-ban medikusként vett részt, de meg-
sebesült, és hamarosan leszerelték. Ez-
után külföldön: Pozsonyban, Prágában, 
Berlinben, Leidenben, Groningenben 
folytatott tanulmányokat, a biológia, az 
élettan, a gyógyszertan, a bakteriológia, 
majd a fizika-kémia terén. Ezt követően 
Cambridge-ben, F.G. Hopkins biokémiai 
tanszékén megszerezte 2. doktorátusát, 
ezúttal kémiából, majd E. C. Kendall 
támogatásával egy évig az Egyesült Ál-
lamokban dolgozott. Klebelsberg Kunó 
akkori kultuszminiszter 1931-ben hívta 
Cambridge-ből Szegedre. A munkássága 
nyomán alakult tudományos műhelyek a 
későbbi évtizedekre megalapozták az 
egyetem nemzetközi elismertségét. 

1931-től 1945-ig a szegedi tudomány-
egyetem orvosi vegyészeti intézetének 
professzora, 1945 és 1947 között a buda-
pesti tudományegyetem orvosi karának 
biokémia professzora. 1947 végén el-
hagyta az országot, és a Boston melletti 
Woods-Hole-ban telepedett le, ahol 1947 
és 1962 között az Egyesült Államok 
Izomkutató Tudományos Intézete ten-
gerbiológiai laboratóriumának igazga-
tója, 1962 és 1971 között a Dartmouth-i 
Egyetem professzora. Kapcsolatait Ma-
gyarországgal mindig fenntartotta. 1986. 
október 22-én halt meg Woods Hall-ban. 

*
Az 1920-as évek végén Szent-Györ-

gyi ismeretlen anyagot talált a mellék-
vesében. Megállapította összetételét 
(C6H8O6), és hexuronsavnak nevezte el 

(1928). Hazatérve, Szegeden olyan növé-
nyi forrást keresett, amelyből nagyobb 
mennyiségben lehet kivonni hexuronsa-
vat. Erre a célra a szegedi paradicsom-
paprika kiválóan megfelelt: 10 liter 
présnedvből 6,5 gramm hexuronsavat 
állítottak elő. 1932-ben Szent-Györgyi - 
és tőle függetlenül J. Tillmans - a hexu-
ronsavat azonosította a C-vitaminnal. Ja-
vaslatára a hexuronsavat a skorbut elleni 
hatásra utalva aszkorbinsavnak nevezték 
el. Szegeden a paprikából kiinduló C-vi-
tamin gyártás módszerét is kidolgozták. 

Az 1937-es élettani-orvosi Nobel-díjat 
Szent-Györgyi Albert nyerte el „a bioló-
giai égésfolyamatok, különösképpen a 
C-vitamin és a fumársavkatalízis szere-
pének terén tett felfedezéseiért”. 

Már Szegeden kezdett foglalkozni az 
izom működésével, és sikeresen vizsgál-
ta az izom fehérjéinek szerepét az izom-
összehúzódásban (1940-42). A szubmo-
lekuláris vizsgálatok után érdeklődése 
később a rosszindulatú daganatok felé 
fordult. Két évtizeden át foglalkozott a 
sejtszintű szabályozás jelenségeivel. 

A Magyar Tudományos Akadémia le-
velező (1935), rendes (1938), majd 1945. 
május 30-án tiszteleti tagjának válasz-
totta. 1987-ben a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem felvette nevét. 
Néhány fontos műve: Studies on Biological 
Oxidation and Some of its Catalysts (Budapest-
Leipzig, 1937), Chemistry of Muscular Cont-
raction (New York, 1951), Bioenergetics (New 
York, 1957), Bioelectronics (New York, 1968); 
magyarul: Egy biológus gondolatai (Budapest, 
1970), Az élő állapot (Budapest, 1973), Az élet 
jellege (Budapest, 1975), Válogatott tanulmá-
nyok (Budapest, 1983).

Szent-Györgyi Albert 
1893-1986

(Kligl Sándor szobrász műve)

Film készül Ferenc pápa életéről

Október 3. vasárnapján 
gondoljunk Mamánkra!

Éljen! Fölfedeztek minket! 
1492. október 12 

Az első latin-amerikai pápa - a korábbi 
Jorge Bergoglio bíboros - a formalitások-
kal kevesebbet foglalkozó, közvetlenebb 
stílusú vezetője lett az egyháznak. Most 
Alejandro Agresti, argentin rendező keze 
alatt életéről film készül spanyol és olasz 
nyelven, a volt bíboros ifjúságától pápá-
vá választásáig.

A rendező szerint „jobban érdekel, 
hogy belemerüljek ennek a rendkívüli 

személyiségnek a belső világába, bemu-
tassam, hogyan döntött elhivatottsága 
követéséről, és hogyan vetette össze hitét 
az értelemmel 14 évig jezsuitaként tanul-
va, mielőtt felszentelték volna”. 

A pápát Rodrigo de la Serna argentin 
színész játssza. A forgatás Argentínában, 
Olaszországban és Németországban zaj-
lik majd. A bemutatásnak időpontját még 
nem tűzték ki. (MTI 013.IX.3)
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Augusztus 20-a al-
kalmából Áder János 
köztársasági elnök a 
Magyar Szent István 
Renddel tüntette ki 
Egerszegi Krisztinát 
és Lámfalussy Sán-
dort. A Magyar Szent 
István Rend a legmaga-
sabb állami kitüntetés, 
amely - a Mária Terézia 
királynő, Magyarország apostoli királya 
által 1764. május 5-én alapított Szent 
István Rend 2011-es megújításaként - a 
Magyarország érdekében tett legkiemel-
kedőbb, különleges érdemek, kimagasló 
életművek, nemzetközi téren szerzett je-
lentős értékek elismerésére szolgál.

A magyar sportszeretők körében csak 
Krisztina királynőként emlegetett Eger-
szergi Krisztina vitathatatlanul rászol-
gált a kitüntetésre. Páratlanul sikeres 
sportpályafutása alatt öt olimpiai bajnoki 
címet, valamint számos világ- és Európa-

bajnoki címet szerzett. 
1988 óta ő a legfiata-
labb magyar olimpiai 
bajnok. 1999-ben jelöl-
ték az AIPS évszázad 
sportolója szavazásra. 
2000-ben a XX. század 
legjobb magyar női 
sportolójának válasz-
tották.

Úszókarrierjét az 
1996-os, atlantai olimpia után fejezte be. 
Gyakorlatilag teljesen visszavonult, igen 
ritkán nyilatkozik, az úszóversenyekre 
sem jár ki. Napjainkban a lehető legfon-
tosabb hivatást, az anyaságot gyakorolja. 
Három gyermek büszke és boldog édes-
anyja, aki immár 14 éve él házasságban 
férjével.

A díj átadásakor Áder János kiemelte, 
hogy ez a legmagasabb állami kitüntetés, 
amelyet magyar ember kaphat. Mi ehhez 
azt tehetjük hozzá: Egerszegi Krisztina 
méltán kapta meg ezt az elismerést!

Bartusz Réka (Felvidék):
Igazgatói mizéria

Kovács Attila     
                       SPORTROVATA:  Víz - víz - víz...

BRAZÍLIA. . .  
-  m a g y a r  s z e m m e l

Az ember hamar rájön, 
hogy a politikai síkon ho-
zott döntések (a mi ese-
tünkben: lemondatások) 

mennyire kihatással vannak gyakorlati-
lag bármilyen intézmény, közösség lé-
tére. Jelen esetben egy nem akármilyen, 
felvidéki magyar intézmény sorsára!

A történet kezdete június végére ve-
zethető vissza. Meleg, forró napsütéses 
péntek reggel. Úgy indultam a munka-
helyemre, hogy gondolataimmal már 
a másnap kezdődő táborban jártam (l. 
beszámoló AMH szept. Szerk.). Mielőtt 
beléptem volna az ajtón éppen előttem 
ment fel egy ismeretlen hölgy, borítékkal 
a kezében. Akkor még nem is sejtettem, 
hogy a levél, amit ő kézbesített, milyen 
nagy lavinát fog elindítani. 

Semmi sem marad titokban, így hamar 
kiderült a boríték tartalma. Sokként ért 
mindenkit: a kormányhivatal minisz-
terelnöke azonnali 
hatállyal leváltotta 
Hégli Dusant, az 
Ifjú Szívek Tánc-
színház igazgatóját. 
Döbbenten álltunk, 
szinte szóhoz sem tudtunk jutni. Nem 
értettük az egész helyzetet, hisz alig két 
hónnappal ezelőtt került meghosszabbí-
tásra a szerződése, amelyben újból, jobb 
feltételekkel nevezték ki az igazgatói 
posztra. Azonnal találgatások, kérdések 
sokasága merült fel. Kinek a keze lehet 
benne? Talán egy rosszakaróé. Bizony-
talanná vált a helyzet mindenki számára.

Augusztus elején, mondhatni titokban 
a kormányhivatal kiírta a pályázatot az 
igazgatói poszt betöltésére. Nevetséges 
és egyben szomorú, ahogy a kiírás fel-
került az internetre. A kritériumok közt 
nem szerepelt a magyar nyelv ismerete, 
holott a felvidéki magyarság egyetlen 
professzionális táncszínházáról van szó. 
Ami még megdöbbentőbb: a pályázónak 
nem kell a művészethez, kultúrához sem 
értenie. Elég a hároméves, közelebbről 
nem meghatározott vezetői tapasztalat. 
Ez is bizonyítja a feltételezést, hogy ártó 
szándékú erők állnak a háttérben, ráadá-
sul gyorsan, mintegy suba alatt akarják 
„elintézni” a dolgokat. 

Miután lejárt a beadási határidő, ami 
csak rövid két hét volt, csupán csak any-
nyit sikerült kideríteni az újságíróknak, 
hogy négy pályázó van. Ha minden így 
igaz, akkor még szeptemberben kiderül, 
ki is lesz az új igazgatónk, milyen szak-

mai háttérrel rendelkezik, 
mik a tervei a táncszínhá-
zunkkal. Félő, hogy nem 
sok jóra számíthatunk.

*
Az élet, a munka megy 

tovább. Nem álltunk meg, nem állha-
tunk meg, hiszen célunkat tovább kell 
folytatni. Az őszi évadot elkezdtük, szer-
vezzük a fellépéseket, a turnékat. Tánco-
lunk, műsorokat adunk, terjesztjük népi 
kultúránkat, mindezt ifjú szívvel. Csak 
remélni és bizakodni tudunk, hogy amit 
elkezdtünk még nagyon sokáig tudjuk 
folytatni, minden gond és baj nélkül. ■

Pazar tavasz a brazi l  pantanalban                    

„A közel hetven 
éve hozott, a felvidéki 
magyarokat jogaiktól 
megfosztó és formá-
lisan még mindig ér-
vényben lévő Beneš-
dekrétumok a mai 
napig mérgezik Szlo-
vákia, Csehország és 
Magyarország viszo-
nyát. Miért adták ki 
őket, és milyen követ-
kezményekkel jártak 
a szlovákiai magyar-
ságra? 

Az I. VH-t követő 
nagyjából 3 évtized 
Európa számos kisebbségi csoportja szá-
mára tragikus következményekkel járt. 
1923-ban pl. egy lakosságcsere-egyez-
mény eredményeként másfél millió gö-
rögnek kellett távoznia Törökországból, 
félmillió török pedig Görögországot 
kényszerült elhagyni. A cél ebben az 

esetben is az etnikai-
lag tiszta nemzetál-
lam létrehozása volt. 
A „homogén, tiszta 
nemzetállam” gon-
dolata még a II. VH-t 
követően sem került 
le a napirendről, hi-
szen 1945 nyarán a 
háborúban győztes 
nagyhatalmak veze-
tői Potsdamban - sok 
egyéb kérdés rendezé-
se mellett - hivatalo-
san is megállapodtak 
abban, hogy a német 
kisebbséget Lengyel-

országból, Csehszlovákiából és Magyar-
országról a német területekre kell átte-
lepíteni (12. pont). Ez meg is történt: a 
háborút követő években 10 milliónál is 
több német volt kénytelen elhagyni szü-
lőföldjét, 200 ezren Magyarországról is 
távoztak…” (Keisz Ágoston, Origo) 

A jogfosztás: „Azok a német 
vagy magyar nemzetiségű cseh-

szlovák állampolgárok, akik 
az idegen megszálló hatalom 

jogszabályai értelmében német 
vagy magyar állampolgárságot 
szereztek, az ilyen állampol-

gárság megszerzésének napján 
elveszítették csehszlovák ál-

lampolgárságukat. (…)  A többi 
német vagy magyar nemzeti-
ségű csehszlovák állampolgár 
e dekrétum hatályba lépésének 

napján elveszti csehszlovák 
állampolgárságát.”

Hallgattak a nagyhatalmak a 
felvidéki magyarság tragédiájakor

Magyar lány 
a brazil ELLE 

magazin 
címlapján

A brazil ELLE címlapján 
2013 júniusában 

Mihalik Enikő látható!

Életének 86. évében, 
augusztus 18-án elhunyt 
Gyarmati Dezső, a Nem-

zet Sportolója. Halálával minden idők 
legeredményesebb vízilabdázója távozott 
el, az egyedüli sportember, aki játékos-
ként és edzőként összesen négy olimpiai 
bajnoki cím részese lehetett a sportágban.

Gyarmati Dezső 1927. október 23-án 
született Miskolcon. Kicsi gyermekko-
rától kezdve vízilabdázott. A Gamma, 
majd a Csepel után Újpesten vált igazi, 
vérbeli pólóssá, ahol 1947-től játszott. 
Csakhamar a válogatottba is bekerült, 
1948-ban már szerepelt a londoni olim-
pián bronzérmet szerző együttesben. 
Innentől kezdve 1964-ig valamennyi 
olimpián részt vett, és ez alatt a tizenhat 
év alatt az egyetemes magyar sport leg-
eredményesebb tagjai közé emelkedett. 
Háromszoros olimpiai bajnok, és egy-
szer-egyszer ezüst-, illetve bronzérmet 
is nyert. Szövetségi kapitányként szintén 
olimpiai-, világ- és Európa-bajnok lett a 
magyar válogatottal.

Gyarmati Dezső - mint a kiemelkedő 
sportemberek többsége - nem volt érdek-
telen a közélet, a haza sorsa iránt sem. 
1956-ban éppen a 29. születésnapján 
vette kezdetét a forradalom. Bár ekkor 
már javában folyt az olimpiai felkészü-
lés, Gyarmati Dezsőt ez nem gátolhatta 
meg abban, hogy részese legyen a fejle-
ményeknek. A Széna téren állt a felkelők 
közé és építette a barikádokat. Mintegy 
három évtizeddel később, a rendszervál-
tás hajnalán, amikor remény mutatkozott 
a kommunizmus bukására, ismét politi-
kai szerepet vállalt.

Gyarmati Dezső mozgalmas és párat-
lanul gazdag életútját a kommunizmus 

bukása után állami és sportolói szinten 
is magas elismerésekkel jutalmazták. 
2002-ben Magyar Örökség Díjat kapott, 
majd 2008-ban Budapest díszpolgárává 
avatták. 2010-ben átvehette a Magyar 
Köztársasági Érdemrend nagykereszt-
jét, tavaly ősszel pedig Pesti Srác-díjjal 
tüntették ki. 2004-ben az elsők között 
választották a Nemzet Sportolójává. A 
Magyar Olimpiai Bizottság életműdíj-
jal jutalmazta, a nemzetközi olimpiai 
mozgalom pedig a NOB Olimpiai Ér-
demérem ezüst fokozatával tisztelgett 
kiemelkedő pályafutása előtt.

Utolsó éveiben mindent megtett súlyo-
san beteg felesége, Bara Margit ápolá-
sáért, életének könnyítéséért. Amint fo-
galmazott, ez maradt számára az utolsó 
nagy feladat. Halálával nemcsak a honi 
sportélet lett örökre szegényebb, de saj-
nos imádott felesége is elveszítette leg-
főbb támaszát.

Gyarmati Dezső egész életében épített. 
Játékosként a formás, góllal végződő 
támadásokat, forradalmárként a Széna 
téri barikádokat, később szövetségi ka-
pitányként pedig az olimpiai-, világ és 
Európa-bajnok pólóválogatottat. Hálával 
és köszönettel tartozunk neki mindezért!

Nyugodjék békében!

Gyarmati Dezső, a medence császára

Krisztina királynő elismerése

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

   Ez a nyár is elmúlóban
van; ami még hátra van 
belőle az már inkább 
amolyan nosztalgiázásra, 

emlékek keresgélésére jó. Mi, idősebbek 
szívesen emlékezünk a régi nyarakra. 
Talán azért, mert a télre való felkészü-
lés egyre nehezebb. Sőt - egy koron túl 
kifejezetten nehéz: fogy a lendület és 
az erő. Lassan több pénz kell gyógysze-
rekre, mint tüzelőre… Már a legkisebb 
munkákhoz is fogadni kell valami segít-
séget. S ugye ilyenkor mélyre kell nyúlni 
a pénztárcákba. Ki kellene cserélni a már 
a tél végén betegeskedő, velünk öregedő 
radiátorokat is, noha ezt a tavasz köze-
ledtével egy kézlegyintéssel könnyedén 
elintéztük. Mondván: van rá még idő bő-
ven... 

S lám, az idő őszi eső formájában 
veri már az ablakot… Ahol akad unoka, 
ott az iskolakezdési kiadások is terhelik 
a zsebeket. Mert ugye ilyenkor már egy 
új cipő, kabát is dukál, hisz a tavalyi me-
gint szűk lett… Ki segíthetne ilyenkor, 
ha nem a nagymama, vagy a nagypapa? 
S bizony egy jobb iskolatáska ma már 
tízezer forintnál kezdődik. A nagymami-
nak pedig a három évvel azelőtti cipője 
is majdnem olyan, mint az új, mert ő tud 
rá vigyázni…

*
Hajdan vidéken ilyenkor jött el a 

munka dandárja. A szüret, az őszi be-
takarítás. Valamikor faluhelyen ez volt 
a legfontosabb esemény. Aranysárgára, 
mézédesre változtak a szőlőfürtök. Ki 
lett tűzve a szüret napja, s elment a levél 
a pesti rokonokhoz, hogy számítanak 
rájuk a nagy eseményen. S eljött a vár-
va várt nap. Lehetett csodálkozni, mek-
korát nőttek, milyen barnák s milyen 
szépek lettek a lányok. A kényelmes fo-
telekhez szokott pesti lányok illedelme-
sen feszengtek a fából fabrikált présházi 
padokon, amik régen kiszolgálták már 
a nekik szánt időt, de nem lehetett őket 
eldobni, mert azt még a dédnagyapa fa-
ragta szekercével. Aztán jött a szőlősze-
dés, puttonyozás, darálás, mustpréselés, 
izzadság törölgetése, viccek, régi törté-
netek mesélése. S hát a sok jó falatot, a 
töltött káposztát s az óbort se feledjük, 
ami mindig jobban sikerült, mint az elő-
ző évi! Végül estefelé elérkezett a bú-
csúzkodás, csomagolás ideje. Megtel-
tek a szatyrok-kosarak illatos körtével, 
zamatos szőlővel, musttal és óborral, 
mondván: Pesten ilyen úgy sincs… S 
elénekelték a nagyapa nótáját, amit már 
csak most értünk meg igazán: Látlak-e 
még, fecskemadár? Lesz-e tavasz, lesz-e 
még nyár? 

Az állomáson, amikor megindult a 
gőzös sokáig integettünk egymásnak. 
A mozdony pedig jószagú, gőzzel ke-
vert szürke füstöt húzott. - Mindez már 
csak emlék. Nincsenek már gőzösök. 
Lovaskocsi is csodaszámba megy. Be-
roskadnak a présházak, elvadultak a sző-
lők. Szétszóródtak a családok. Alig-alig 
pislákol már a régi jó rokoni kapcsolat. 
Valami nagyon megváltozott, elromlott. 
Elidegenedtünk egymástól - mondják. S 
megállapítjuk: ez az ősz se a régi már.

*
Hosszúra nyúlt története van ennek 

a változásnak, amit egyszer érdemes 
számba venni itt, az Argentínai Magyar 
Hírlapban, ha már máshol nincs rá igény. 

A magyar vidék gerincbénulása iga-
zán a 60-as években a nagy Tsz-szerve-
zésekkel teljesedett ki. Mint tudjuk, jött 
a központi parancs: közösen kell azután 
munkálkodni! Ez nem ment könnyen. A 
„közösbe” pofozott falu ekkor rogyott 
térdre másodszor. Aki tehette, pániksze-
rűen menekült az iparba, s jöttek a gépek, 
traktorok, kombájnok, amit természe-
tesen az idő hozott, de a „szocializmus 
adományai” közé lett sorolva. A föld-

művelő munka elvitathatatlanul köny-
nyebbé vált. A magyar föld pedig hozta 
az eredményeket. Ám a fizetség nagyon 
kevésnek bizonyult. Kitalálták hát a ház-
táji gazdálkodást, ami magyar találmány 
volt. 

Tegyük hozzá: 56-után, az „ember-
arcú szocializmus” idején mintegy ke-
gyelemgyakorlásból megengedték a 
szovjetvezetők ezt a kiskaput... Minden-
kinek lehetett egy holdnyi ún. háztáji 
földje s kis szőlője a domboldalakon, 
ahol kedvére gazdálkodhatott. Ami azt 
eredményezte, hogy a közös munka után 
még otthon tovább folyt a gürcölés. Az 
így termelt árut, jószágot felvásárolták 
a feldolgozó üzemek. És folyt a munka 
végkimerülésig. Ahogy akkor viccesen 
mondták: dolgozni kell látástól mikulá-
sig… 

No de ebből a robotolásból jutott is, 
maradt is. A munka mindig megtermi a 
gyümölcsét! A szakmát tanult fiúk csak-
hamar kitalálták, hogy lehet régi moto-
rokból háztáji traktort fabrikálni. Ezeket 
a lassú járműveket nevezte a nép, hang-
juk után, csettegőknek. Ezekből az I. VH 
után készült motorokból átalakított cset-
tegők lettek a háztáji gazdaságok erő-
forrásai. Természetes dolog volt, hogy 
egy valamire való családnak van egy kis 
parcellája hegyoldalon, s van egy csette-
gője, amivel megtermeli az életnek valót, 
zöldség félét, szőlőt s egyéb gyümölcsöt, 
amit el lehetett piacozni. Így élt és gya-
rapodott a magyar vidék, dacolva a szo-
cializmussal.

Hétvégeken hazatértek a korábban 
iparba menekült rokonok és kivették ré-
szüket az „otthoni” munkából, amit be-
főttek, kolbászok, szalonnák formájában 
jutalmaztak az otthoniak. Ez volt az a 
„magyar csoda”, ami által a szocialista 
táboron belül elnyertük a legvidámabb 
barakk címet.

*
S egyszer csak, váratlanul, jött a 

rendszerváltás. A mezőgazdasági üze-
meket vagyonjegyekre osztották, amit 
pillanatok alatt elértéktelenítettek vala-
kik, valahol (?). Kárpótlási jegyeket ad-
tak az egykor államosított és Tsz-be vitt 
vagyonok, javak után, amit felvásároltak 
az ügyvédek s az egykori vezetők. Rá-
dióban, tv-ben ui. azt mondták reggeltől 
estig, hogy a kárpótlási jegy WC papír-
nak se lesz jó… Naponta közölték a hí-
rekben, hogy már csak ennyit, már csak 
annyit ér a kárpótlási jegy! Sokan hittek 
ennek a tv-ben hallott „igazságnak”, s 
fillérekért eladták vagyonjegyeiket, amin 
jobb esetben színes televíziót, ventiláto-
ros csillárt vásároltak… A bölcsebbek ki-
várták, és földre váltották jegyeiket. Ám-
de kezdetben ők se jártak sokkal jobban. 

Jöttek a privatizációk s vele a szigo-
rítások. A Magyarországra települő élel-
miszerláncok nem tűrhették a konkuren-
ciát. Rendeltek hát néhány hírt és útnak 
eresztettek néhány gazembert. No per-
sze meg volt ennek is a forgatókönyve. 
Megírta az újság, hogy valahol téglaport 
és festéket kevertek a piacon árult őrölt 
paprikába! S folytak az újabb mérges új-
ságcikkek, amelyekben már követelték, 
hogy tiltsák be, de azonnal, a piacon való 
paprikaárusítást mielőtt még megölnek 
valakit. A kistermelők védelmében per-
sze nem szólalt meg senki. Nem mond-
ták el azt, hogy a magyar termelő nem tör 
téglaport, nem bajlódik festékkel, mert 
sokkal egyszerűbb, ha jó paprikát termel, 
amihez ért, s amit örömmel megvásárol-
nak a kuncsaftjai jövőre is. Dehát a falusi 
nép nem tudott újságcikkeket rendelni… 
Betiltották hát a paprikaárusítást. 

S erre a sorsra jutott később a jófajta 
rozmaringos borocska is, ami tölgyfahor-
dóban érett a „hegyen”. Heteken át azt 
írta az újság, hogy pancsolják, műtrágyá-
ból készítik a bort… Betiltották hát a bor 

piaci árusítását is. A füstölt hús, vágott 
baromfi és a tejtermék árusítása is erre a 
sorsra jutott. Ez volt a vidéki létnek az 
utolsó döfés. 

*
Mindeközben kormányok jöttek s 

mentek, Képviselők vitatkoztak és gaz-
dagodtak, senki nem vette észre. mi 
történik vidéken, hogy szegényedik el a 
lakosság, hogy számolják fel a tejcsar-
nok-rendszert. Hogy vágják le az utolsó 
teheneket is. Ez alatt a boltok polcain tö-
megével jelent meg a német, a holland s 
a francia tej és sajt. Azt sem kutatta sen-
ki: miért menekülnek el a fiatalok?

De még mindig maradtak néhányan, 
akik ezek után sem adták fel. Kijártak 
csettegőiken rendületlenül a hegyre, ahol 
már a tolvajok voltak az urak. Vittek min-
den mozdíthatót. Sorra törték fel a prés-
házakat. Tetteseket természetesen soha 
sem sikerült nyakon csípni. Aztán sor ke-
rült a csettegőkre is. Egyszer csak rend-
őrök állták útját a kis lassú járműveknek. 
No, nem rablókat kerestek, hanem bírsá-
got szedtek, büntetéseket osztogattak a 
„szabálytalan” járművek miatt! Miután a 
falu népe nem tudott több milliós trak-
torokat vásárolni, vége szakadt a „hegy-
re-járásnak”. Egymás után maradtak sor-
sukra a szőlők, présházak, amelyek sötét 
ajtajaikkal olyanok ma, mint a kísértetek. 
Most új tulajdonosok jönnek, akik egész 
hegyoldalakat vásárolnak fel potom pén-
zen. Kik ők, mit tudnak, amit a falu népe 
még nem tud? Rejtély. Ugyanúgy nem 
tudjuk, mint ahogy azt sem tudtuk, kik 
rendelték meg egykor a lejárató újságcik-
keket? 

*
A változás tehát a végéhez közele-

dik. Végérvényesen lezárul, befejeződik 
egy tipikusan magyar életforma. Jogilag 
is eltűnnek a régi tulajdonok és persze a 
tulajdonosok is. Ezen dolgoznak az el-
érhetetlen bűnözők is, akik - egyre nyil-
vánvalóbb - részei egy nagy tervnek. A 
fiatalok, akiknek folytatni lehetne a ha-
gyományokat immáron modernebb esz-
közökkel, lényegesen könnyebben, mint 
ahogy apáik, nagyapáik gürcöltek: el-
mentek, odébb állak. Külföldön kerestek 
boldogulást. Ne vennék ezt észre a hata-
lom csúcsain? 

Hallom, ismerősökkel találkozva: 
„Laci fiam már Liverpoolban fekteti a 
parkettát. Krisztina pincér lett Malmő-
ben, Géza a feleségét is kivitte Stuttgart-
ba. Házat vettek. Ők már biztosan nem 
térnek haza…” Másik ismerős szomor-
kásan közli az amúgy örömteli hírt: „Az 
unokám már brit állampolgárnak szüle-
tett!” Ha hinni lehet a szakértőknek, fél-
milliónyi magyar keresett másutt boldo-
gulást! 

A statisztika is ezt támasztja alá: ki-
lenc és fél millióra csökkentünk! Ezt a 
megállapítást nemcsak a vidékkel kap-
csolatban igaz, hanem városokra vonat-
koztatva is el lehet mondani. 

*
A vidéki élet alakulásával azért cél-

szerű foglakozni és azért fontos, mert 
mindig a föld tartotta meg a magyarsá-
got. A föld az, amibe kapaszkodni lehet, 
ami biztonságot és évről évre új reményt 
tud nyújtani. A föld volt az a fogalom, 
amiért elődeink készek voltak meghalni. 
Ma ettől a szentnek mondott akarattól 
kell búcsút venni kivert kutya módjára. 
S fel kell tenni megint a kérdést: cui pro-
dest? kiknek jó ez? 

S kik mentek el? Megint a színe-java. 
Aki bízni tud önmagában, tudásában, 
erejében, hitében, az vág neki a nagyvi-
lágnak. És ez a meneküléssel felérő ván-
dorlás szinte minden generációváltásnál 
megismétlődik! Túl lehet-e ezt büntet-
lenül élni? Talán mégis oda kellene fi-
gyelni azokra, akik felelősségtől hajtva 
már fél évszázada félreverik a harangot: 

vigyázzatok, mert elfogyunk. Jönnek az 
új honfoglalók! 

Itt kering, kavarog ez az önmagát 
dekoráló politikai elit. Akik nem látnak 
tovább az orruk hegyénél. Jönnek kéret-
lenül a hitványabbnál hitványabb kalan-
dorok, akikről lerí a haszonlesés szán-
déka. Most, a választásokhoz közeledve 
szinte egymást taposva keresik a parla-
mentbe-jutás lehetőségeit. Parlamenti 
helyekért folyik a harc. Parlamentben 
van most az Eldorádó… Nem kell hoz-
zá különösebb tehetség, dumálni kell, s 
be kell kerülni valamilyen frakcióba… 
Aszerint osztódnak, egyesülnek a kü-
lönféle pártképződmények, ahogy a le-
hetőségek formálódnak. Úgy tűnnek fel 
a szerencsevadászok, mint Jack London 
regényének csavargói, akik váltók között 
ugrándozva lesték a vonatot, melyik vá-
gányra fordul, hogy majd potyautasként 
felugorhassanak rá. Minden hír ez alá 
a helyezkedés, felkapaszkodás alá van 
rendelve. Másról se szólnak a belpoliti-
kai hírek, mint arról, hogy mit mondott 
a Gyurcsány? Mit mondott a Bajnai? Mit 
mondott az Orbán? Ki kivel veszett ösz-
sze, hogy osztozkodnak a helyeken? Ki-
nek jut biztos bejutó hely, ki marad ki, kik 
fognak másokkal szövetséget kötni, hogy 
bejussanak?... Mit számit itt az, hogy a 
föld népének lesz-e holnapja? Lesz-e egy 
hajlék, ahol lehajthatja a fejét a sok csa-
lódott ember? Kimondva-kimondatlanul 
ez a dekadens érzés ott lakik a magyar 
lelkekben. Csalódottság és bizalmatlan-
ság kavarog az agyakban. 

*
Így haladunk mind közelebb a tava-

szi választások felé. A kormányzó párt 
(pártok) látszólag nyeregben érezhetik 
magukat, mivel a baloldal, a nagy rivális, 
majdhogynem naponta változik. Még a 
pártok neveit se lehet biztosra venni, any-
nyiszor változtak. Az emberek jobbára a 
pártvezérek neve szerint emlegetik őket, 
így: Gyurcsányék, Bajnaiék, Mesterhá-
zyék… Ilyen közegben azt gondolhat-
nánk, hogy a kormányoldalnak könnyű 
dolga van. Ölébe hullik majd a győze-
lem. A helyzet azonban ennél bonyolul-
tabb. 

- Sok jótéteménye van a kormány-
nak, amiről korábban már szót ejtettünk, 
de legalább annyi hibát is vétenek. A tra-
fikügy egyértelműen elhibázott. A „nem-
zeti trafik” névre elkeresztelt bolthálózat 
bizonyos embereknek hasznára vált, de 
mint kiderült, legalább annyian lettek 
vesztesei, s legalább annyian mérgelőd-
nek. A fóliával bevont (beláthatatlan) 
trafikok vonzzák a bűnözőket. Alig telik 
el nap, hogy valahol ne támadnának meg 
egy ilyen árnyékolt boltot. Az árnyéko-
lásnak egyébként az lenne a funkciója, 
hogy gyerekek ne is lássák a cigarettát! 

- A parlagfű irtási mizéria már odáig 
csapott, hogy felszólították a lakossá-
got, jelentse fel azt, akinél parlagfüvet 
lát! A sok magatehetetlen öreg, aki már 
alig tudja kertjét gondozni, kétségbeesve 
egymást kérdezgeti: csakugyan lesz ilyen 
feljelentő? Lesz bizony - felelik - hóhér 
mindig akad… Az ember ezt hallgatva 
azt kérdezi: hogy lehet idáig süllyedni? 
Mondhatnám: minden lehetséges, semmi 
se dőlt el. Ahogy a szólás tartja: vannak, 
akiknek a kezében az arany is hamuvá 
változik... 

- A bankok körüli perpatvar is nagy 
kérdés. A bankok áthárítják a bankadót a 
betétesekre. No és mi lesz a devizahite-
lekkel? Több ezren várnak kilakoltatásra. 
Mit lép a kormány? Ezért aztán a bankok 
elleni hangulat rosszabb nem is lehetne. 
Az a székely vicc kívánkozik ide, amiben 
azt a tanácsot adja a székely apa a nagy-
városba induló fiának: Fiam! Bankba ak-
kor se menj bé, ha a szél véletlen béfújja 
kalapodat! 

Barkuti Jenő
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M i t  h a l l o t t  a z  A M H  ? A magyar nagykövetség közleménye
Tisztelt Honfitársaink!

Az új magyar választójogi jogszabá-
lyok lehetővé teszik, hogy a Magyaror-
szágon lakcímmel nem rendelkező, de 
magyar állampolgárságukat érvényes 
okmánnyal (útlevél, állampolgársági 
bizonyítvány, honosítási okirat) igazol-
ni tudó magyar állampolgárok is sza-
vazzanak a következő, 2014 tavaszán 
esedékes választásokon. A választójo-
gukkal élni kívánóknak először postai 
levélben vagy 2013. november 1-jétől a 
www.nvi.hu honlapon regisztráltatniuk 
kell magukat a választói névjegyzékben 
(ennek megtörténtét a Nemzeti Válasz-
tási Iroda visszajelzi a regisztrációt ké-
rőnek), majd a választások előtt a pos-
tán megküldött szavazólapon, szintén 
postai úton adhatják le szavazatukat. 

Fontos! Azoknak a honfitársainknak, 
akik nem élnek Magyarországon, de 
magyar személyi igazolvánnyal és ma-
gyarországi lakcímmel rendelkeznek, 
nem kell külön regisztráltatniuk magu-
kat, hanem a lakcímük szerint illetékes 
helyi választási irodánál kell kérniük, 
hogy külképviseleten szavazhassanak, 
és szavazatukat nem postai úton, hanem 
a nagykövetségen elhelyezett urnába 
kell leadniuk. 

A választási eljárással kapcsolatos 
részletes információk megtalálhatóak 
a www.nvi.hu honlapon, és bármilyen 
kérdés esetén a konzulátus munkatársai 
is örömmel állnak az érdeklődők ren-
delkezésére. 

Nagy Balázs konzul

A magyarországi Encuentros énekegyüttes Buenos Airesben
Az Ars Hungarica meghívására és a ma-

gyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium (KIM) részleges támogatásával ér-
kezett augusztusban Buenos Airesbe négy 
sokoldalú hangverseny megtartására az 
Encuentros együttes. Működésüket már az 
augusztus 18-i, Mindszentynumban bemu-
tatott Szent István misén kezdték, az eredeti 
Coral Hungaria néhány tagjának együttmű-
ködésével, Kodály Magyar miséjének Ky-
rie, Gloria, Agnus Dei és Sanctus részeivel. 

Az Encuentros nagyon változatos re-
pertoárjában szerepelnek magyar és latin-
amerikai zeneszerzők kórusművei, magyar 
népdalfeldolgozások, operett-áriák, kaba-
réslágerek és - nem utolsó sorban! - egyházi 
zene is. A bennünket meglátogató tíz tagjuk 
kivétel nélkül zenetanárokból, kórus karna-
gyokból, énekes és hangszer szólistákból áll.

Az első koncertet augusztus 22-én tartot-
ták meg a magyar nagykövetség termében, 
ahol Király Miklós Liszt és Bartók darabo-
kat adott elő zongorán, a kórus Pászti Mik-
lós, Bárdos Lajos és Kodály műveket éne-
kelt, majd Barlay Zsuzsa mezzoszoprán, 
Körber Katalin szoprán és Kutik Rezső te-
nor egy vidám, briliáns operett-egyveleggel 
(Lehár, Kacsoh Pongrác, Eisemann Mihály 

és Fényes Szabolcs) élveztette a közönsé-
get. A hangverseny végén az Ars Hungarica 
hölgyei által készített finomságok elköltése 
hosszú ideig tartotta ott a jelenlevőket.

A 2. hangversenyen a Hungária nagy-
termében augusztus 24-én e művek egy 
részének a megismétlésén kívül Kutik Re-
zső gitárkísérettel adott elő XVI.-XVII. 
századbeli műveket, a Coral Hungaria női 
kara pedig Juan Ufor zongorakíséretével 
és megerősítve az Encuentros női tagjaival 
több magyar zeneszerzői művet énekelt. 
Befejezésül argentin huaino, tangó és can-
dombe került sorra. 

Az augusztus 25-i egyházi hangverseny 
San Fernando város Aránzazu templomá-

ban Enrique Rimoldi orgonakísére-
tével Liszt Ferenc és Orbán György 
kórusműveket mutatott be. Kemény 
Kinga mesteri módon adott elő gre-
gorián énekeket, Kutik Rezső egy 
J. S. Bach áriát és Barlay Zsuzsa 
egy Damian Stachowicz, lengyel 

szerzetestől 
s z á r m a z ó 
h i m n u s z t 
énekelt. A 
záró koncert 
a zsúfolásig meg-
telt Centro Naval 
elegáns termében 
zongora, énekes 
szólista és kórus-
művekből állt, és 
megint kitűnő ki-
ejtéssel énekelt ar-
gentin repertoárral 
fejeződött be. 

Az Encuentros együttest Leidemann 
Sylvia alapította 1986-ban zeneakadémiai 
növendék társaiból. Több mint 20 éves szü-
net után a kórus újra összejött Budapesten 
és már többször szerepelt Sylvia vezény-
lése alatt, főleg latin-amerikai művekkel.

Itteni látogatásuk alkalmából mester-
kurzusokat is tartottak a zeneegyetemen 
(IUNA) és a J.J. Castro konzervatórium-
ban: Kodály koncepció (Körber Kati, 
Kemény Kinga és Matos László), vokális 
technika (Barlay Zsuzsa és Kutik Rezső), 
gregorián ének (Kemény Kinga), zongora 
műhely (Király Miklós) és gyerekkórus 
vezetési technika (Matos László, a Ma-
gyar Rádió gyerekkórus karnagya), így 
kiegészítve a magyar zenei kultúra ter-
jesztésére irányult utazásukat.

Székásy MiklósMegtelt a Hungária nagyterme 
egy élvezetes koncertre       Fotó Balthazár

Kutik Rezső remekelt 
gitárjával a szép 
Centro Naval teremben                                     
Fotó szerző

San Fernando, Aránzazu templom: 
Leidemann Sylvia vezényli az Encuentros és 
Ars Hungarica együttes kórusát        Fotó szerző

      Elhalálozások
- Óriás megdöbbenést keltett július 4-én 

Sebastián Gil halálhíre. Fóthy Juli fiatal 
férjét vesztette el benne egy Corrientesben 
történt tragikus autóbaleset következté-
ben. A Mindszentynumban búcsúztatták 
és a Recoletában temették. Az egész ko-
lónia kíséri Julit és családját gyászukban!

- Czanyóné Helga szeptember 4-én la-
kóhelyén, Santa Teresitán meghalt. Ham-
vait másnap gyermekei Péter és Patti a 
tengerbe hintették el, egy Mascha Kaléko 
vers elhangzása kíséretében. Helga szere-
tett volna a Szent István Otthonba beköl-
tözni, amire sajnos már nem került sor. 
Sváb családból származott. Kedves, in-
telligens lényével sokan megszerettük, de 
főleg tiszteltük azért, mert férje Dodó és 
annak baráti köre kedvéért jól megtanult 
magyarul, amit Magyarországon kívül 
bravúros teljesítménynek lehet minősíteni. 
Isten adjon néki örök nyugodalmat!

- Szívszorítóan tragikus körülmények 
között halt meg szeptember 15-én az ál-
talunk szeretett és nagyrabecsült Süllős 
Lenke és öccse Lajos. A testvérpár szim-
biotikusan össze volt forrva, évek hosszú 
során együtt éltek és kölcsönösen szenved-
ték meg egymás súlyosbodó betegségét. 
Ez késztette őket arra, hogy öngyilkossági 
„szerződést” kössenek. Lajos ennek értel-
mében véget vetett nővére életének, majd 
kezét maga ellen fordította. Lenke közis-
mertségének köszönhetően az egész or-
szágban nagy volt a megrendülés, tisztelői 
és mind gyérülő magyar baráti körük ne-
hezen tér magához a szörnyű hír hallatára. 
Olivoson, szeptember 17-én volt a temetés. 
Nyugodjatok immár békében, Lenke és 
Lajos!

Betegeink
- Az AMH két nélkülözhetetlen „bedol-

gozója” szenved még mindig szeme körüli 
rendellenességektől: Bonczos Zsuzsa ro-
vatvezető és Balthazár Mártha munka-
társ. Hála Istennek és a hosszadalmas ke-
zeléssel járó, kitartással teli türelmüknek 
köszönhetően mindketten már a javulás 
útján vannak. Csak bátran csöpögtessenek 
tovább!

- A közszeretetnek örvendő Varga Ko-
ritárné Betti csúnya övsömört kapott el. 
Aki ezt ismeri, tudja, mennyire szörnyen 
fájdalmas ez a kór! Javulást kívánunk neki 
szeretettel!

Születés(ek)
Balthazár Mártha és férje Pancho 

Francisco nagy boldogságban része-
sültek: végre beléphettek a nagyszülők 
„klubjába”. Az olaszországi Mirandolában 
(Modena) szeptember 1-jén egészségesen 
világra jött a kis Melissa (görög eredetű 

név: „édes, mint a méz”). A boldog szülők 
Eduardo Daniel Francisco és Sue Ellen 
Imbroisi. Gratulálunk nekik és az újdon-
sült nagyszülőknek, akik már alig várják, 
hogy a picit megölelhessék! 

Utazók
Nagy Szebasztian, a HKK-ban dolgozó 

magyarországi KCSP ösztöndíjas, akinek 
szeptember végén lejárt itt-tartózkodási 

ideje látogatót
kapott Melissa 
Brittos szemé-

lyében augusztus 
utolsó hétvégén. 

A leányzót Santa 
Fében ismerte 

meg, a Horogh 
Zoltánéknál tett 
könyvrendezési 

látogatásakor. 
Elég erős in-
díték lesz-e a 

„kötelék” arra, 
hogy Szebaszti-
an visszajöjjön 
Argentínába a 
közeljövőben? 

Események 
- Augusztus 20-án Argentína képvisele-

tében fogadta Buenos Airesben Puricel-
liné Szabó Éva, olimpiai céllövő a Nem-
zetközi Olimpiai bizottságot. A Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke, Borkai Zsolt 
és Szabó Bence főtitkár jó hangulatban 
vett részt a Hungáriában szeptember 8-án 
a tiszteletükre rendezett vacsorán, és tré-
fás sportanekdotákkal szórakoztatták a ca. 
40 asztaltársukat. Sok sikert nekik!

EZ-AZ
- Gorondi István újból lelkesen részt 

vett augusztus 31-én egy híres sportesemé-
nyen: Barilocheban tartották meg az „ideg- 
és szervezettépő” tetratlont. Ezen 4 sport-
fajtából kell nemcsak helyt állni, hanem 
lehetőleg excellálni: 7 óra síelés, biciklizés, 
kajakozás és futás után együtt sporttársával 
frissen érkezett a célhoz. Gratulálunk! 

- Hefty Attila repülőkarrierje szépen 
ível fölfelé: már másodpilóta lett belőle az 
Aerolíneas Argentinas nemzetközi vona-
lain. Kollégái különösen azért is kedvelik, 
mert mindig készségesen elvállalja a leg-
nehezebb - legtávolibb - célok fedezését, 
pl. Távol-Keletre. Ezt szívesen teszi, mert 
szervezetileg jól bírja az ismételt jetlag-et 
(időzónaváltás-szindróma), amelynek tud-
valevőleg fiziológiai kihatása általában ke-
let felé haladva nagyobb. Gratulálunk!

- A magyar Kormány újranyitja a Santia-
go de Chile-i nagykövetségét. A Külügy-
minisztérium máris megkezdte az előkészí-
tő munkálatokat, hogy a külképviselet még 
az idén újraindítsa működését. Így újra 
közvetlen kapcsolat létesül a dél-amerikai 
kontinens egyik legjelentősebb, legna-
gyobb fejlődési potenciáljával rendelkező 
országgal. Chile Latin-Amerika egyik leg-
stabilabb demokráciája, valamint a leg-

nyitottabb, a világgazdaságba legjobban 
beágyazott állama. Velük örülünk - jóllehet 
sajnáljuk, hogy még megközelítően sem 
hallhatunk hasonló véleményt Argentíná-
ról, se hivatalos se privát szinten... 

- Hogy is mondják? Új seprű jól söpör? 
Mindazok, akik figyelnek, örömmel ta-
pasztalják a Mindszentynum „kézzelfog-
ható” föllendülését! A középnemzedékhez 
tartozó új gárda pontosan azokból tevődik 
össze, akiknek a kolónia továbbéléséhez 
bedolgozással, munkával e célból szüksé-
ges, sőt elengedhetetlen beállniuk a sorba. 
Program program hátán - csak győzzük ezt 
a ritmust követni! Figyeljük az esemény-
naptárt! Gratulálunk!

*
Figyelem! Nt. Écsi Gyöngyi október 11-

től november 13-ig lesz Buenos Airesben. 
Október 13-án, 20-án és 27-én, és novem-
ber 10-én a Református házban tart Isten-
tisztelet, mindig 10.30 órai kezdettel. 

Dús novemberi hétvégének nézünk eli-
be: Péntek november 1 Gaál Gergely elő-
adása a választásokról a Hungáriában 19 
óra, szombat november 2 Pza Hungría 56-
ról 10.30 óra, Gráf Zsuzsa koncert Mind-
szentynum 18 óra. Vasárnap 3 Reformáció 
ünnep Nt. Écsi Gyöngyi az Evangélikus 
Egyházban 10.30 óra. Csak bírjuk szusszal!

(BGT és HKZS)

Argentína, 
október 27...

Vajon ki lesz a  
„megnyugo-

dott?”...

Édes, 
mint 

a
méz...

b.-j.: Borkai Zsolt MOB elnök, Zombory István 
Hungária elnök, dr. Varga Koritár Pál nagykövet, 
Szabó Bence MOB főtitkár                    Fotó Jakab

Argentínai attrakció!

Gorondi 
István 
jobbra,
barát-
jával:  

vagány 
sport-

emberek!
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- Augusztus 2. felében és szeptember elején 
egészségi okokból házhoz voltam kötve. Leg-
közelebbi baráti és családi találkozókon kívül, 
kolóniánk társadalmi és kultúréletében sajnos 
nem tudtam részt venni. A rendkívül tehetséges 
magyarországi vendégszereplő vegyeskórus, az 
Encuentros 4 hangversenyéből csak az utolsóra 
tudtam elmenni. Augusztus 27-én este az Ars 
Hungarica meghívására boldogan igyekez-
tem a Centro Naval belvárosi szép palotájába. 
A műsort Leidemann Sylvia az ő szokott lel-
kesedésével, szakértelmével állította össze és 
vezette. Neki köszönhető, hogy minden előadás 
más-más műsorral lepte meg a hallgatóságot. 
A Centro Navalban először magyar zeneszer-
zők műveit, a 2. részben argentin klasszikus és 
népzenét hallottunk (l. recenzió 6.o.). Egy kitű-

nő, élvezetes műsorból nehéz kiválasztani azt, 
ami tárgyilagosan a legjobban tetszik. Ezért azt 
említem, ami legjobban meghatott. Kodály által 
feldolgozott, ismert magyar népdalokat az En-
cuentros vegyeskórusa, Kemény Kinga (szop-
rán), Barnay Zsuzsánna (mezzó), Kutik Rezső 
(tenor) és a Coral Hungaria kórusa csodálato-
san adták elő. A „Csitári hegyek alatt” Barnay 
Zsuzsa hangjára még a könnyem is kicsordult... 

- Szeptember 1-jén ebédre hívott meg Zom-
boryné Kemenes Kati. Csodás tavaszi nap-
sütésben, egy váratlan örömtől a kapu előtt 
majdnem gyökeret vert a lábam. Michelle 
ugyanakkor szállt ki egy autóból, amikor én a 
taxiból. (Másfél hónappal ezelőtt egy bajor falu-
ban láttuk egymást utoljára). Zomobry István

Dudi kislánya hónapok óta Münchenben jár 
egyetemre. 4 nehéz vizsga után, szeptemberben 
szabadsága van és 20 éves kerek születésnapjára 
szüleitől egy repülőjegyet kapott ajándékba. Ba-
rátai, iskolatársai már a repülőtéren meglepték 
és üdvözölték, mégis pontosan hazaérkezett a 
családi ebédre. Apja sütötte az asadót - nem illik 
elkésni! Michelle remek nyári színben, vidáman 
mindenkit megölelt, ugrándozó kutyájával meg-
hemperedett a fűben, és a terített asztalhoz tele-
pedett. Bámulatos, mit kibír egy 20 éves fiatal! 
Fáradtságnak semmi jelét nem láttunk rajta. A 2 
gyertyát a finom diótortán apa és leánya együtt 
fújták el, mert Dudinak pár nappal előbb volt 
a születésnapja. A családi karének elég gyenge 
volt, mert a szülőkön, nagymamákon, Andrea 
testvéren és Sanyi sógoron kívül nem énekelt 
senki. 

Szeptember 4-én délben, a Hungáriában, egy 
kicsit kerekebb születésnapra özv. Móricz Ist-
vánné Marika hívta meg szűk baráti körét. 
Omar és felesége Mabel, akárcsak valódi há-
zigazdák, 20 személyre terített díszesen asztalt. 
Finom falatokat készítettek előételnek. Ezeken 
a régi baráti találkozókon az ember mindig el-
gondolkodik - elszomorodik azon, hogy ki hi-
ányzik, azután örül, hogy még ennyien együtt 

vagyunk. Bámulatos, hogy egymásra való te-
kintettel és szeretettel, körünkből mindenki a 
szokott formájában elegánsan, csinosan jelent 
meg. Vidám asztaltársaságban betegségekről 
szó sem eshet. Monostoryné Ildikó rövid, ked-
ves verssel lepte meg barátnőjét és minket. Za-

ha Sándor, születés-
napjaink regöse egy 
régebbi, Marikára 
nagyon találó versét 
olvasta fel, felújított 
formában. A látvá-
nyos és nagyon fi-
nom epertortán Ma-
rika meghatottan 
elfújta a gyertyát és 
utána fennállva koc-
cintott mindegyi-
künkkel.

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

   Események   

Az ünnepelt, id. Zaha Sándor 
és Egeyné Zsuzsa között 

A r g e n t í n á -
ban az elmúlt 
hetekben min-
denki az augusz-
tus 11-én lezaj-

lott előválasztások eredményét 
tárgyalta - és figyelmét a jövő 
októberi sorsdöntő parlamen-
ti választásra irányítja. Miért 
sorsdöntő? Ez a ritka tiszta 
választás kimutatta, hogy az 
ellenzék jelöltjeinek száma 
meghaladja az eddig fölényben 
levő kormánypárt képviselői-
nek összességét. Kiderült, hogy 
az októberi képviselőválasztás-
nál a kormánypárt eddigi par-
lamenti többsége bizonytalan. 
Meglepetés minden oldalon!

Ezelőtt 2 évvel, Cristina 
Kirchnert, a gyászbaborult 
özvegyet és FPV nevű pártját 
a lakosság 54%-a kedvelte. 
A kormány nem vette észre, 
hogy azóta a „dolgozó nép“ 
csalódott? Nemcsak a közép-
osztály tüntet, hanem a „nép“ 
harcol bátran ellenük! Pár nap 
alatt elbizakodott elnökünk és 
szószólói diktatórikus hanglej-
tésüket 2 oktávval lejjebb vit-
ték. Az ellenzék pedig napon-

ta összeül, tárgyal - de közös 
pártpolitikára, nevezőre még 
nem jutott. Egyetlen valódi 
közös céljuk: lassan leszerelni 
és 2015-ben leváltani Cristina 
elnököt és ifjú radikális kor-
mányát. Eddig még senki sem 
tolong átvenni a fenyegetően 
nehéz feladatot. Október 27-én 
kire szavazzunk, melyik párt 
jelöltjére? Parlamenti több-
ség nélkül a kormánypárt nem 
tud az alaptörvénye-
ken változtatni, tehát 
Cristina Kirchnert a 
következő általános 
választáskor, 2015-
ben elnöknek már 
biztosan nem lehet új-
raválasztani. 

Az ellenzéki pártve-
zérek azt remélik, hogy előbb 
„valaki“ (elsősorban az elnök-
nő) rendbeszedi a „populista“ 
állami háztartást. Mióta férjé-
vel kormányoztak, az adókat 
megduplázták, a kiadások pe-
dig a duplájára nőttek. Milliók 
kapnak különböző segélyeket. 
1,5 millió új állami alkalmazot-
tat vettek fel, és annak ellenére, 
hogy visszatartották a közszol-

gáltatások tarifáját, az infláció 
meghaladja az évi 22-25%-ot. 
A beruházás nyersanyagokba 
annyira csökkent, hogy Ar-
gentína kénytelen kőolajat és 
villanyáramot importálni, ami 
felemészti az olvadó nemzeti 
devizatartalékot. A devizavá-
sárlást zárolták, mire a valuta 
kurzusa a feketepiacon prompt 
majdnem a duplájára szökkent. 
Nem csoda, hogy mindenki 

azt reméli, hogy Cristina 
Kirchner 2015-ig helyén 
marad és egy rendezettebb 
országot ad tovább. „Be 
kell fejezze kormányzását 
a lehető legjobb módon“ 
- jelentette ki az őt híven 
támogató Daniel Scioli, 
Buenos Aires tartomány 

elnöke. Talán befejezhetné 
„nem jó módon“ is? Nem való-
színű. Egyelőre az eddig Scio-
liban reménykedő peronisták a 
fiatalabb Sergio Massa, Tigre 
kerületi polgármester mellé 
álltak. Úgy vélem, ebből me-
gint valami újabb csoportosítás 
készül, mint annak idején Nés-
tor Kirchner első választási 
sikere után.

Választójog és Alkotmány
Magyarország az I. VH után, 

az Osztrák-Magyar Monarchia 
bukásával át kellett alakítsa nem-
csak a választójogot, hanem egész 
alkotmányát. Jóllehet 1916-ban, 
a háború alatt, IV. Habsburg 
Károlyt a rendek, nemesség és 
polgárság nagy része elfogadta 
koronázott királyának, a vesztett 
háborút követő forradalmak, a 
csalódott nemzet lázadása a több-
séget arra a belátásra hangolta, 
hogy az önálló Magyarországon 
egy Habsburg nem lehet magyar 
király. Alkotmányában az ország 
maradjon királyság, egy válasz-
tott kormányzóval, ami az akkori 
európai köztársasági elnök tiszt-
ségének felelt meg. Horthy Mik-
lósban, egy köznemesben, aki 
Ferenc József császár és király 
szárnysegédjeként konzervatív, 
tisztelettudó fegyelemben nevel-
kedett, találták meg a kormány-
zásra megfelelő személyt. Nem 
volt politikus, hanem tengerész-
tiszt, az Otrantói hős. Hatásköre 
korlátozott volt. A Törvényszék 
és az Országház döntéseit jó-
váhagyni vagy megvétózni volt 
joga. Egyenes, közvetlen termé-
szetével sok barátja volt, de el-
lenségek nélkül. Tisztelték, és ő 
is tisztelte a törvényhozókat és 
az Alkotmányt. Nem volt sem 
diktátor, sem rasszista. Horthy 
rövid korszaka a letűnt, feudális 
Monarchia „uram-bátyám” han-
gulatára emlékeztet.

A II. VH-t követő évtizedek-
ben, 1945 és 1990 között a ma-
gyar Alkotmányt és törvényeit a 
szovjet Népköztársaság mintájára 
többször átírták. A szovjet kom-
munizmus bukása után Magyar-
ország politikai rendszere meg-
változott. Nyugati köztársaságok, 
főleg Németország mintájára, 
1989 végén megszavazták a Ma-
gyar Köztársaság alkotmányát, 
majd 1990-ben, új Választójog-
gal demokratikus kormányt, élén 
Antall József miniszterelnökkel. 
20 év leforgása után, 2010-ben 
az 5. kormányt Orbán Viktor 
kétharmados többséggel alakí-
totta meg. Első dolga volt, hogy 
a Magyar Köztársaság alkot-
mányát módosítsa, a történelmi 
Magyarország régebbi törvényeit 
figyelembe véve. Egy kerek évig 
tárgyalták, csiszolták, és a végén 
az Országgyűlés szavazta meg.

Elnökválasztást minden nyuga-
ti országban választási hadjárat 
előz meg. A legtöbb taggal bíró 
politikai pártok jelölhetnek egy 
optimális eséllyel rendelkező mi-
niszterelnököt, akinek joga van 
összeállítani az új kormányt. Az 
új képviselőház választ köztársa-
sági elnököt. Magyarországon a 
jelölhető politikusok kivétel nél-
kül 1945 után nőttek fel, elemi és 
középiskolájukban hazájuk tör-
ténelmét kommunista szemszög-
ből megírva tanulták. Akkor is, 
ha apjuk a pártban magas állást 
töltött be és gyermekét külföl-
di egyetemre küldhette egy-egy 
szemeszterre, a 40-60 éves fiatal-
emberből vagy szélső-baloldali, 
baloldali, vagy közép szocialista 
lett. Mire hazánkban megnyílt a 
határ, addig a szomszédos Euró-
pában a régi értékek, mint a tisz-
teletadás, fegyelem, takarékosság 
már megszűntek. A szétbom-
bázott városokat, gyárakat fel-

építették, dolgoztak, túlóráztak, 
de az 1970-es évek végén már 
lazítottak, meggazdagodtak - és 
kapitalisták lettek. A gyermekek 
nevelésére sem értek rá. Ezekből 
lettek aztán a hippik, akik szülei-
ket frivol, anyagias reakciósnak 
tartották - és szocialistákká vál-
tak. Azóta, ha meggazdagodtak, 
közel a nyugdíjazáshoz kapitalis-
ták lettek. Ha nem vitték sokra, 
közép vagy baloldali szocialisták 
maradtak. 

Ezzel szemben, a vasfüggöny 
mögötti kommunizmusban senki 
sem volt a „munka őrültje”, hi-
szen az állam mindenkit beosztá-
sa szerint fizetgetett, aminek fejé-
ben a munkás dolgozgatott, de 
nem törekedett. Áhítozva nézett 
nyugatra, kocsira, jólétre. A rend-
szerváltás után 1990-től minden 
4 évben szabadon választhatott 
- szocialista és szocialista között. 
Kapitalista nem volt, sem tőke, 
pénz. Az ügyeskedéshez értettek 
ugyan, de a „hazafiság” addigra 
kiment a divatból. A hazafiból 
„náci”, a kommunistából „kom-
csi” lett, amit mindenki megta-
gadott. Még a legnacionalistább 
Franciaországban sem mondo-
gatja senki nyíltan, hogy büszke 
a nemzetiségére. 

Magyarországon közben arra is 
rájöttek, hogy érdemes politikai 
pályát választani, mert ott tőke 
nélkül is lehet sok pénzt keresni 
és találni. 2010-ben, az 5. kor-
mányváltás előtt, Orbán Viktor 
roppant éles eszével egy elfelej-
tett, nemzeti színekkel és koro-
nával díszített zászlót vett elő, és 
azt lobogtatva, bámulatos szóno-
ki tehetséggel, őszinte jóakarat-
tal, igaz lelkesedéssel meghódí-
totta a globalizációban csalódott 
polgárokat. Gyurcsány Ferenc, 
Bajnai Gordon és többi elődje 
ugyancsak demokratikusan meg-
választott bal- vagy közép-szo-
cialista volt, és a „nép nevében” 
szónokolt. Óriási kölcsönöket 
vettek fel beruházásra, amiből 
építettek ugyan közműveket, de 
saját vagyonukat is. Észak-ame-
rikai támogatójukkal elhitették, 
hogy az ottani „demokrata” párt 
a magyar közép-szocialistának 
felel meg. Most, amikor Orbán 
Viktornak nem sikerült meghó-
dítani 3 év alatt a szocialista de-
mokratákat, elhitetik velük, hogy 
Orbán „jobboldali szocialista”, 
amilyen eddig még nem volt. 
Vagyis? Nemzeti-szocialista! Te-
hát - tűrhetetlen. 

Gyurcsány önbizalma válto-
zatlan. Júniusban, Budapesten 
alkalmam volt meghallgatni új 
pártja, a DK, Demokratikus Ko-
alíció gyűlésén elhangzott, főleg 
megjátszott beszédét. Páratlan 
színészi tehetséggel emlegette a 
Kádár kormány vidám korszakát. 
Ugyanakkor könnyeket fakasztó 
pátosszal kérte, hogy hajtsunk 
térdet hazánk legnagyobb embe-
re, vértanúja, Nagy Imre előtt. 
Régen egy politikusnak elég volt, 
ha a parlamentben, vagy a piac-
téren szónokolt, az újságban cik-
kezett, vagy közvetítették ékes-
szólásait a rádióban. Manapság, a 
televízióban, interneten meggyő-
ző színész kell legyen. A politiku-
sok a végén még táncolni és éne-
kelni is megtanulnak egy hatásos 
TV közvetítés érdekében. 

Az 
Encuentros 
együttest a 

Centro Naval 
dísztermé-

nek publiku-
ma melegen 
ünnepelte a 

sikeres 
föllépésük 

után

2013. július: 
Zombory 
Michelle 

és szerző 
a bajor 

hegyekben, 
rézkolom-

pos tehenek 
közt, 

kilátással a 
környékre, 

főleg a 
Salzburgra 
jellegzetes 
Untersberg-

re

Kerek szüle-
tésnap baráti 
körben: b.-j.: 

Redl Isa, 
Hann Gerda, 
az ünnepelt 

Móriczné 
Marika, 
Képíró 
Magdi, 

v. Ferenczy 
Loló
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INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS   INSTITUCIONES

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 - 
www.lacruzdecristo.com.ar
Magyar reforMátus egyház - IgLEsIa rEformada Húngara - Pasaje 
Juncal 4290 - (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-2527 - mariabenedek@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

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@gmail.com
39.sz. MagyaroK nagyasszonya lcscs. - agrUpaCIón dE gUías Húngaras 
n° 39 magyarok nagyasszonya. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4794-7778 - frenchi_87@yahoo.com.ar
18sz. BartóK Béla cscs. - agrUpaCIón dE sCoUts Húngaros n° 18 Bartók 
BéLa. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Parancsnokhelyettes: Lajtaváry 
Richárd - Tel. 4790-7081 - ricardo.lajta@gmail.com 
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. 15-4033-3333 -  edibon1@yahoo.com
zrínyi ifjúsági Kör (hétvégi Magyar isKola) - CírCULo jUvEnIL zrínyI 
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4794-4986 emese.
zik@gmail.com

IntézményEk - InstItuCIonEs
argentínai Magyar intézMényeK szövetsége - aMisz - fEdEraCIón 
dE EntIdadEs Húngaras dE La rEpúBLICa argEntIna (fEHra) - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires. Tel. 4542-9877 - nvattay@telecentro.com.ar
argentin-Magyar KeresKedelMi és iparKaMara - Cámara argEntIno-
Húngara dE ComErCIo E IndUstrIa. -  www.camara-hungara.com.ar - Tel. 
15-4193-6752 - 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@fibertel.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@fibertel.com.ar
szent istván Kör - CírCULo dE san EstEBan. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@fibertel.com.ar
vitézi rend argentínai csoport - ordEn dE Los CaBaLLEros vItéz. 
Capítulo Argentino. Tel. (5411) 4715-2351 - nvattay@telecentro.com.ar

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

   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 aLsI-
na. Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674

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@fibertel.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@fibertel.com.ar
Magyar színtársulat: áloMgyár a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar
spontán színpad: Grabner István  istvangr@yahoo.com.ar

sport - dEportEs
hungária vívó csoport - EsgrIma CLUB HUngárIa. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4755-6709 - andresgrabner@yahoo.com 

vIdék - IntErIor dEl país
Barilochei Magyar egyesület - asoCIaCIón Húngara dE BarILoCHE – 
Mitre 213, 2°, of.8, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-430282 
luiseduardostany@hotmail.com
chacoi Magyar egyesületeK:
- ColECtIvIdad húngara dE CnEl. du graty – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- 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 - filipanicslili@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

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

Rovatvezető Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242        amh.argentina@gmail.com
http://epa.oszk.hu/amh                  http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

A  novemberi
lapzárta: október 10

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

amh.argentina@gmail.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

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

2005-től 2012-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(1x)  B.Á. (Kanada) - Csesztregi Ferenc - Gosztonyi Attila - Jakab János  (USA) -
      K.I. - Dr. Kraft Péter - Meleg Piroska - Sisa István () (USA) - Szekeres
          Zsolt - Tanyi József és Ildikó (Kanada) - Widmerné Kranauer Judit (Svájc) -
      ifj. Zaha Sándor és Alexandra - Zombory István 
(2x) Grosschmid Mária (Mo) - Kurhelec János
(3x)  Dr. Andrés Faragó - Gorondi István és Edith - Magyar Református Egyház -
       N.N.
(4x) Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó) - Dr. Besenyi Károly (Bariloche) - 
       Kalpakian Ervin () - Mészáros Lászlóné Angéla - Pejacsevich Alexis  
(5x) Dobosi Szabó Anikó - Erdődy József - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta ()
(6x)  Dőry Ilcsi - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - “Instituto Internacional
       de Artes Culinarias Mausi Sebess”  
(7x)  Móricz Istvánné 
(8x)  Dr. Alitisz Constantino - Dr. Farkas Ferenc - N.N. és N.N. - Dr. Némethy
         Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán László - Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa

Alapító Védnökök (2005):  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

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

 Estudio    4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

 4322-0902
Kérjen órát

- 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 
befizetése után közlünk. 

- Luraschiné Földényi Judith 
  (Ausztria)
- Dobosi Szabó Anikó  
- Hamza István és Emőke (USA)
- N.N.
- Widmerné Kranauer Judit (Svájc)
- Tanyi József és Ildikó (Kanada)
- Dr. Orbán László (x2)
- Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
- Gorondi István és Edith
- Mészáros Lászlóné Angéla
- Dr. Andrés Faragó
- Zilahi-Sebessné Bonczos Zsuzsa
- Kalpakian Ervin ()
- Dőry Ilcsi
- Móricz Istvánné
- ifj. Zaha Sándor és Alexandra
- Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó)
- Grosschmid Mária (MO)

2013:    

Az AMH hálás szívvel 
köszöni  az 

adományokat,
támogatásokat,
fölülfizetéseket! 

Hivatalos órák: A hó 2. és 4. 
péntekén 19 - 21 óra. 

Hungária Egyesület 1. em. 
Pje. Juncal 4250, Olivos   Tel. 4799-8437

haynal@fibertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Lic. János Tóth
Psicoanalista

Tel. 4775-8038
Cel. 15-5906-3320

e-mail: imaginatoth@hotmail.com

A Zrínyi Kör 
nagyon hálás 

mindazoknak, akik 
a garázsvásárra 
adományoztak. 

Az eredmény mind 
anyagilag, mind 

erkölcsileg nagyon 
pozitív volt.

A megmaradt ruhát a Caritasnak 
adományoztuk. 
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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!

A tudatunk fenntar-
tása részben (s érthe-
tően) nem más, mint 
csodás elképzeléseink 
megtestesítése. Ilyen 
értelemben a rovatunk 
tartalma egy szóban 
s papíron összefoglalt 
álom! A gyakorlatban 
észrevesszük azt, hogy 
az ember átáll, hozzászokik a legáltalhatóbb s támadóbb 
változásokhoz is. Ettől függetlenül szilárdan él benne 
a múltja, a kedves, megszokott, otthonias légkörök 
sajátossága. A lakónegyede összes hangját felismeri s 
a nap különböző órái morajait várja és élvezi. Az esti 
csend sóhajától a hajnali verebek csiripeléséig. Az ut-
caseprő jellegzetes mozgása is kedves neki. Nyekereg a 
szerszámkosara kereke, és a nagy tollseprűjével ütemes 
muzsikát alkot. A buszjárat, a vonat dudája és az iskolás 
gyerekek hangocskája jelzik az időt. 

Ilyen felismerhető jelei vannak az argentin magyar 
életünknek is. Átigazodás, szokás, múlt és jelen a jövőnk 
felé kalauzolnak. Magyarságunk hangjai igen ismerő-
sek! Életünk ütemét szabják meg. Megnyugtatóan - de 
figyelmeztetően is! Az októberi hangok dallamosan je-
lentkeznek! Lélekemelő s biztató krónikákat, elmélkedni 
valót kap az olvasónk, és közeledő eseményekről vehet 
tudomást. Újságunk hangja már egy szeretett családi 
hang. Az olvasó életéhez tartozik. Amink van, az biz-
tonságot sugároz. S ha közös dolgaink-ügyeink vannak, 
azokra még inkább vigyázni kell! Meg kell őriznünk elő-
deink bölcsességét, fiataljaink derűjét, rendezvényeink 
fontosságát, a cserkészélet soha el nem fajuló üzenetét, 
népi hagyományaink felmérhetetlen kincstárát, nyelvünk 
kódját. Az egymáshoz tartozásunkat! 

Nyugodt, meggondolt olvasást kívánva, ölellek mind-
nyájatokat!

Zólyomi Kati

Havi „HUFImondat”: 
„Nem a személyes megelégedett-

ség kéne okozza a boldogságot, 
hanem a tisztességes célokhoz kap-
csolódó hűség és kitartás.”

Helen Keller

Olvasunk…  és gondolkozunk

Szent István királyunk napján, Olivoson…
 – avagy a „Szolidaritás lángja” –

Buenos Aires. Olivos. 2013. augusztus 20. Kedd. 20 óra. 

Vihar előtti dunsztos levegő. Csend. A Kolomp együttes 
rendszeres ún. „klinikája”, vagyis a tánclépések csiszo-
lásának napja, a szombat délutáni tánctanulás szükséges 
kiegészítője. Méregfekete felhők még sötétebbre váltják 
át az estét. Próbaruha, népzene, párás ablakok, a munka 
hangulata. Egyszerűség. Hideg van. 

21 óra. Már szemerkél az eső. Érkeznek a barátaink. 
Nagy esőkabátok, sapkák-sálak, esernyők. Padokat 
helyezünk el, és még jó fél óráig önfeledten tart a tánc. 
Zenészeink (Cefre zenekar) hangolnak. Mindjárt élő 
muzsikára megy a rituális hangulatú széki tánc. Meny-
nydörög. Szél támad. Odakinn félelmetesen táncol az 
óriási fenyőfánk. 

21.45 óra. Szakad az eső. Leáll a muzsika, összené-
zünk. Szent Istvánról olvasunk fel. Leoltjuk a villanyt. 
Gyertyát gyújtunk teljes csendben. Az egész világon 
magyar lángok-tüzek gyúlnak! Ma van a magyar szo-
lidaritás lángja, az összetartás napja! 

Csapkodnak a villámok! A kis lángok enyhe fényecs-
két öntenek a meghatódott arcokra. A táncoló fenyőnk 

most viszont furcsa árnyékot vetít a villámok fénye alatt. 
Himnuszunkat énekeljük el. Elmagyarázhatatlan pillanat! 
Nem is kísérlem meg. Képzelje el az olvasó! Néhány 
bensőséges másodpercig elhúzódik a csend. 

Szép csend. Lazul a feszültség. Sóhajtunk egyet, el-
fújjuk gyertyáinkat, lágyan. Villany, finom illat: lángos! 
Frissen sütött meleg lángos! Megosztjuk ezt is, italainkat 
is, beszélgetünk. A Cefrék még húznak egyet. 23 óra. 
Hazamegyünk.

Mi a recept e hangulathoz? Olvasd el a kelléklistát:
Cserkészház   1 db.
Néptáncos  11 db.
Barát   12 db.
Gyertya  23 db.

Villámlás-mennydörgés    tucatnyi
Eső	 	 	 	 			dézsaszámra
Muzsika-ének-tánc     tetszés szerint
Lángos      65 db. (Kolompok)
Sajtos-hagymás-tejfölös	keverék		bőven	(Mátyás)
Édesség (túrós pite)     jó nagy (Lenke)
Kedv-hozzáállás	 	 			bőven!!!
Jövőre	megpróbálhatjuk,	 			de	többen!

(A Kolomp együttes nevében: ZK) 

„Választott az, akinek hegyei van-
nak, akinek csillag-indájú égboltot 
adott az Úr, hogy alatta őrizze a 
csendet, patakok ficánkolását és me-
zőin a béke delelő ezüstje úszik, ha 
lábnyomát harmat-szántású buckák 
ölelik virággá. Nincs fegyvere. Nyilait, 
buzogányát a regék szálfákká csuta-
kolták, méneseinek csatákká dübörgő 

nyihákolását kolomp-szóvá 
szelídítette a szél, vetni és 
aratni adatott alázatával konok, 
szép, meleg-szemű gyermeke-
ket hoz ma a világra, altatgató, 
ébresztgető énekeiben formálja 
a napot, hogy örökkön áradjon 
a fény. Ez az a nép, amelyről 
megfeledkezni látszik az Isten, 
fellegeiből esőkkel veri, verej-
tékében pácolja, hogy inas, 
só-szítta tenyerében szárnya-
szegett madárként melegítse, 
ha nagyon elfárad és ha nagyon 
nehéz gondjaival perelni sem 
merészel, csupán imádkozik. 
Ilyenkor csikorognak a kop-
jafák, az ereszaljak, ilyenkor 
zsoltáros szavakban álmodnak 
hazát, hegyet, nemesebbet és 
nagyobbat, kevesebb kerülővel, 
utakkal, lankákkal, madárhang-
gal és fiókákkal teli.”

Zas Lóránt: ERDÉLY 
(Wass Albertnek)

A Zrínyi Ifjúsági Kör hagyományos 
56-os tiszteletadása a Hungáriában

Az idén október 19-én, 
szombat este 20 órakor lesz az előadás! 

Az ötnegyed órás műsor látnivalóval, énekkel és egy eddig 
még nem érintett témakörrel fogja meglepni a jelenlévőket. 

A Tűzszivárvány című megemlékezés ezért kapta ezt az 
elnevezést: a legtisztább forradalom lángjai messze Buda-
pesttől is felpattogtak a magasba! S akár egy szivárvány, 
sokárnyalatú szabadságharc-hangulatot írtak a magyar 
szabadságtörténelem könyvébe! 

Ha itt élsz, vagy éppen itt leszel Buenos Airesben, okvet-
lenül gyere el, légy velünk e napon! Oszd meg velünk ezt 
az el nem múló s továbbfejlődő hagyományt! 
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Terv és valóság. Vágy és létrehozás. 
Rutin és siker. Vajon hol a szétválasztó 
vonal, mennyire vékony szálak határolják 
meg ez állapotok összefüggését? Avagy 
mindig egymásba fonódnak? Mennyire 
tudjuk szoros kapcsolatban tartani az 
egyiket a másikkal? Mindenesetre telje-
sen egyértelmű, hogy az egyik táplálja, 
szépíti a másikat. Akár a festék a vászont, 
a madárének a reggelt, a tavaszi rügy a 
kopasz ágat. 

Vannak közösségek, amelyekben nagy 
ihletű s feladatú emberek szinte természe-
tesen teremtenek meg olyan állapotokat, 
amelyek által a szürke valóság gazdagabb 
és elviselhetőbb lesz. A kimagasló esemé-
nyek persze ritkábban adódnak, és mint a 
jó fűszert, itt-ott beledobjuk őket életeink 
kondérjába. 

Tavasz közeledik és a Buenos Aires-i 
közösség néhány ilyen embere színesebb-
re ecsetelt lélekkel tért vissza hozzánk 
Európából. Szép Kárpát-medencei élmé-
nyeikről értesültünk. Vágyaink ketrecé-
ből csak akkor szabadulunk ki, amikor 
sikerül őket megvalósítani, és ilyen 
megvalósításokról meséltünk egymásnak.

Velem szembe Demes Sanyi st. ült. 
Négyen jöttünk össze az ő lakásában, az 
asztal élén Lomniczy Mátyás cscst.-tel és 
mellettem Bonapartian Edi st.-tel. Ma-
gyarságtápláló, emberápoló kalandjaikat 
vizsgáltuk át együtt. Mindhárman együtt 
voltak s vezették le a tiszai tutajtúrát, s 
utána Edi még „átvándorolt Erdélybe” is, 
a mezőségi tánc és zenetáborran (Válasz-
út). Tehát volt miről meséljenek nekem!

Előre felírtam szavakat, érzéseket és 
kérdéseket. Nem akartam kifelejteni 
semmit! Kezdetnek a legösszefoglalóbb 
utóvéleményük kellett nekem: „Lehet-e 
egyetlen egy szóval leírni élményete-
ket?” - Másodpercig sem gondolkoztak! 
Mindhárman rávágták a választ: „Lehet!” 
(Sanyi), „Megvalósult álmom!” (Mátyás), 
„Igazi!” (Edi). 

Ezután már megállás nélkül tettem fel 
kérdéseimet. Nem a rideg adatok, hanem 
a főszereplők szíve és elméje mélyét szán-
dékoztam szó szerint „kiforgatni”! Érde-
keltek az elvárások és az izgulások okai! 
- „Azt vártam, hogy a világ minden 

részéről jöjjenek el a cserkészek, hogy 
egy tényleg kimagasló cserkészélmény 

része lehessenek, vagyis azt élhessék 
át, amit már mi átéltünk Argentínában! 
Azért izgultam, hogy vajon milyen lesz 
a kapcsolatom a helyi magyar cserkész-
vezetőkkel.” (Sanyi). 
- „Legnagyobb reményem az volt, hogy 

ez egy óriási élmény legyen mindenki 
számára, és az izgulásom azért volt, 
hogy minden összejöjjön ahhoz, hogy 
minden stimmeljen, hogy minden le-
hető legyen, de azért is izgultam, hogy 
netán az egész ne egy csalódás legyen.” 
(Mátyás). 
- „Sok mindent nem igazán vártam, 

hanem csupán hagytam, hogy meg-
történjen… vagyis hagytam magam 
meglepni! A tutajtúrával kapcsolatosan 
igazán azt vártam, hogy egy élvezetes 
találkozó lesz, és ugyanígy az erdélyi 
utammal azt vártam, hogy kapcsolato-
kat teremthessek a határon túli magya-
rokkal, ismertethessem azt, ami itt van 
Dél-Amerikában. Igazán nem féltem 
semmitől, tényleg: semmitől!” (Edi). 

*
Tudván előre, hogy a cserkészvezető 

mindig a közös szellemet táplálja - hiszen 
ez az előre megszabott feladat -, most 
azonban a kivetkőzött egyének szemé-
lyes, kvázi önző, saját magukat kielégítő 
helyzet s a legteljesebben átélt pillanatuk 
izgatta kíváncsiságomat. Emellett érdek-
lődtem a közösségépítő pillanataikról is.
- „Nekem az volt, amikor felmentem 

az egyik hídra, hogy fényképezzek: a 
már híres kép, amelyen a 12 tutaj lát-
szik egyszerre, az az én képem! Az én 
„megosztott” művemet láthattam teljes 
egészében! Csoport szempontjából 
viszont a legjobb s legpozitívabb pil-
lanat az volt, amikor már mindnyájan 

megérkeztünk a végére, s irányítottam 
a tutajokat, és minden tutaj fogadta a 
következő beérkezőt... Minden spontán 
volt, mindenki boldogan kiabált, nagy 
csoportokban mozogtunk ide-oda. Csa-
takiáltások, ricsaj és öröm volt! És ez 
magától adódott így!” (Sanyi). 

- „Én be kell valljam, hogy az első má-
sodperctől az utolsóig végig a fellegek-
ben lebegtem! Végig élveztem és végig 
az élmény csúcspontján voltam! De volt 
egy bizonyos pillanat, amikor Sanyival 
egymásra néztünk és egyszerűen tudtuk, 
hogy ’na, látod, ez sikerült’! Ez pedig 
akkor volt, amikor a 12 tutaj elindult. 
Elértük azt, amit akartunk. Én mint 
vezető mindig kihangsúlyozom, hogy 
bármit szervezel cserkészéletedben, azt 
úgy szervezd, hogy Te is élvezd! Amúgy 
az, hogy három gyerekemből kettő is 
ott lehetett a túrán, az számomra öröm, 
büszkeség és jutalom. Végtelenül örülök 
annak, hogy nekik egy ekkora élményt 
nyújthattam!” (Mátyás).
- “Én ezt az utat teljesen önzően gondol-

tam ki magamnak. Először van az, hogy 
úgy megyek át a Kárpát-medencébe, 
hogy nem én szervezek és vállalok. Te-
hát számomra ez egy személyes igényű 
út volt. Az elejétől úgy terveztem. Ilyen 
értelemben én is jutalomnak nevezném: 
'megérdemeltem' egy ilyen utat. Másfél 
éve tervezgetem. Hozzájött a tutajtúra. 
Egybefogtam a kettőt. Minden adó-
dott, stoppolva mentem át Erdélybe is. 

Tutajevező loccsanása a Tiszán 
és erdélyi muzsikaszó!

De volt azért egy célom: menni a 
Válaszút tánctáborba-zenetáborba 
(Mezőség), Kallos Zoltán gyűjtő ala-
pítványába, beszélhettem vele Dél-
Amerikáról, érdeklődött felölünk, nagy 
feltöltő alkalom volt számomra! Ismer-
kedtem, új hidakat építhettem. Közös-
ség szempontjából, továbbképzésemet 
hasznosíthatom a környezetemben. Amit 
én tiszta forrásból kaptam, megosztom! 
A tutajtúrával kapcsolatosan, nagyon jó 
volt kísérni azokat, akik ezt szervezték! 
Tanulságos és élvezetes! Nem éppen 
egy könnyű cserkész vízitábor volt! Sok 
kultúra és szemszög, módszer jött össze, 
de Sanyi és Mátyás ügyesen kezelték! 
Egyensúlyt teremtettek.” (Edi).

A	hagyományőrzés	piramisának	
bázisa a barátság!

Vajon a nagy élmények alatt szereztek-e 
új barátot? Vagy inkább megerősítették a 
már létező kapcsolataik szálait? 
- „Sok barátom vett részt, kapcsolatunk 

nyilván megerősödött. Egy tutajon való 
szoros együttélés folytán vagy nagyon 
megszeretsz valakit, vagy ki nem áll-
hatod. Egy 6 x 6 méteres felületen az 
együttélés nem egyszerű. Igen, szerez-
tem új barátot is, főleg azok közt, akikkel 
még tavaly megrendeztük a próbatuta-
jozást.” (Sanyi). 
- „Nemigen volt időm ahhoz, hogy 

kapcsolatokat mélyítsek, de rengeteg új 
cserkészbarátot szereztem, vagyis olyan 
személyeket, akikkel bármikor s akárhol 
a világon nagyon szívesen szerveznék és 
dolgoznék újból! Főleg azokhoz kerül-
tem közelebb, akikkel a vezetői tutajon 
voltunk együtt. Nem beszélgethettem 
velük annyit, mint amennyit szerettem 
volna, de az az érzés, hogy egy húron 
pendülünk, ez bennem automatikusan 
felépített egy olyan viszonyt, amelyből 
kiindulva azt hiszem, jó lenne újból 
együtt dolgoznunk.” (Mátyás). 

- „Mindenképp megerősödik a barátság 
az ilyen nagy tervek előtt, alatt és után. 
Sanyihoz közeledhettem még jobban. 
Öröm volt látni sikerét, barátom sikere 
volt! Mátyás is közelebb került. Új ba-
rátokat nemigen szereztem, de új kedves 
ismerősöket igen! Érdekes emberekkel 
találkoztam, sokat tanultam komolyan 
magas lelkületűektől. A nálam idősebb 
generációhoz közeledhettem. Tapasztal-
tabb emberekhez. Nagyon érdekes volt 
azt látni, hogyan élték át ezt a vagány 
tapasztalatot olyanok, akik már régen 
nem cserkészkednek. Mert bennük a 

           Folyt. a 3. oldalon 

Akárcsak valódi kalózok...

A két fő szervező: Demes Sanyi 
és Lomniczy Mátyás

A muzsika soha nem hiányzott: Bonapartian 
Edi két Lajtaváry testvérrel

Enyhén fáradt kalózok: Demes Sanyi 
és Bonapartian Edi

12 tutaj úszik a Tiszán, nyári napsütésben...
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- Itt van Bartha Zoltán 
Szamosújvár-

ról. A 23 éves 
magyar-örmény 
néptáncos 
(Ördögtégye 
együttes, 
Kolozsvár) és 
mérnök, az 
itteni Campana 
Techint-telepen 
vesz részt egy 
továbbképzésen. 
Természetesen 
találkoztunk, 
táncoltunk - 
örvendtünk 
egymásnak!

„Disznóság” 
- avagy ma-
gyar füstölt 
kolbászok -
 a Hungáriá-

ban! Saját 
készítésű ter-
mék! Majd 
elmeséljük!

 - Nyolc ZIK ösztöndíjas megy át a nyáron 
három hónapra Magyarországra!
- Fiatalka táncospár érkezett meg hoz-

zánk Magyarországról: Márton Attila 
és Bárdos Zsuzsanna a Regös, Kolomp, 
Liliom és Oleander együttesekkel dol-
goznak. 

Ez alkalomkor hegedülni mentem át 
Erdélybe, (Kodoba Flórin mezőségi 
híres Hegedűs oktatott), miközben előző 
utamon a tánc-továbbképzést kerestem 
csak. Megint egy asztalnál ültem a zené-
szekkel: még egy páratlan pillanatomat 
éltem át velük. Komolyan érdeklődtek 
Argentína iránt…” (Edi).

*
Akiknek adatik a nagy kaland, a ha-

talmas esemény, a rendkívüli élmény, 
mindezek befejezése után egy szinte gyá-
szos „űrre” döbbennek rá. Az élmények 
iramosan a múlt lapjaihoz közelednek! 
Ismét az olivosi cserkészház az egyetlen 
állandó háttere a folytatásnak. Mit is 
lehetne tenni e laposság ellen?
- „Bennem szokott adódni egy ilyen 

űr-hangulat, az intenzíven átélt élmé-
nyeim után. Erdélyben egész nap szólt 
a muzsika, táncoltam, hegedültem, 
egész nap magyar szót hallottam. Itt 
Buenosban teljesen más a környezet, 
az itteni magyar környezet. Ez az út 
számomra mesebeli volt! Nem én kel-
lett rájárjak a dolgokra ahhoz, hogy 
megtörténjenek. Ott ez a természe-
tes, nem kell erőltetni semmit. Én ott 
megkönnyebbülve éreztem magamat. 
Csupán élvezhettem mindazt, ami van. 
Ide visszatérve minden teljesen más. 
Felelősségterhes. Az ismeret lassan 
gyűlik bennem, mármint mindaz után, 
amit már láttam, és tudom, hogy tovább 
kell adnom. Néha az a kételyem, hogy 
vajon itt akad-e, aki át akarja venni. 
Aki sosem látott ilyet nehezen érti meg! 
Szerintem ezt az érzést nem lehet így 
átadni. Ezzel születni kell, és benned 
él. Hiába csapja valaki a lábát, ha ez 
nincs meg benne…” (Edi).
- „Demes András nagybátyám Olavar-

riában református lelkész. Egyszer 
azt kérdeztük tőle, hogy mennyire fi-
gyelnek oda a hívek, míg prédikál. Azt 
válaszolta, hogy ha csak egy valakiben 
megmozdul egy érzés, akkor már érde-
mes.” (Sanyi).

- „Én nem éppen ’űrnek’ nevezném ezt 
a normális utóreakciót. Inkább először 
nosztalgiának, aztán szomorúságnak. 
De mikor ez elmúlik, megmarad a 
remek emlék! 16 évesen vettem részt 
a Colorado folyó kajaktúrán, és ez az 
élmény örökre megmarad bennem. 
Nincs kizárva, hogy pontosan ez a 
tapasztalatom volt az első bennem 
elültetett magocska, amely sok évre 
rá az idei tiszai túra megszervezésére 
buzdított. A 181 résztvevőből biztosan 
csomó mindenkiben elültettünk magocs-
kát! Ez talán a következő tíz év alatt 

fog csak kitudódni. Amúgy meg vagyok 
győződve, hogy voltak köztük is „turista 
lelkületűek”, de engem az egyáltalán 
nem izgatott. Hiszen nem egy közülük 
kapott olyan élményt a túra alatt, ami 
megváltoztathatta véleményét, és talán 
úgy ment haza, hogy észrevette a cser-
készélet szépségét.” (Mátyás).
- „Ezek a nagy cserkészmegmozdulá-

sok felébresztenek az emberekben sok 
mindent. Hasonlóképpen, kiscserkész 
koromban figyeltem Mátyás tutajról 
szóló beszámolóját egy kis fekete-fehér 
televízióban. Még most is emlékszem, 
mit éreztem: de jó lenne ilyenben részt 
vennem! Tisztán él bennem az a pilla-
nat. Talán sok magról kell beszéljünk!” 
(Sanyi).

*
Annyi mindent kéne még átvizsgál-

nunk, de majd legközelebb. Addig is 
zárónak a következőt kértem hármuktól: 
meséljék el, melyik volt a legszebb táj, 
amit megtekinthettek.
- „A válaszúti táborom utolsó napján, 

hajnalban, dombtetején, egy szilvafa 
ágán ültem és néztem, ahogy kel fel a 
nap!” (Edi).
- „A tutajtúra negyedik-ötödik napja 

lehetett. A 12 tutaj négyesével volt be-
osztva három tábortűzre: két tűz fent 
a dombon és egy lent a parton… nem 
messze egymástól. A tüzek három-
szöge közepén lefeküdtem a földre 
és a csillagokat néztem. Mindhárom 
tábortűz népdalozását hallhattam 
egyszerre. Kimagasló hangulat volt!” 
(Sanyi).

- „Naplemente a Tiszán. A folyó felső 
szakaszán egymás mellé került három 
tutaj, és remek muzsikálásba kezdtek!” 
(Mátyás).

1913-2013 Jubileumi tutajtúra...                          folyt. az 1. oldalról
cserkészet még mindig egy fontos ténye-
ző. Majd az idő elteltével eldől, kikkel 
lépek szorosabb barátságba.” (Edi). 

Mátyás még hozzáfűz egy igen szép 
gondolatot: „Az, hogy több mindenkori 
barátom ott volt (Dudi, Palkó, Kati, 
Ines), enyhített a ’súlyon’!”

Sanyi is alátámasztja ezt a tényt: „Hoz-
zájuk fordulhattam tanácsért.”. /Ez a 
Vén Szamos nevű tutaj volt./ (*) 

*
Azt is meg akartam tudni hármuktól, 

akadtak-e „turisták” is körülöttük, azaz 
mindennapi civilek - olyan emberek, akik 
se cserkészek, se néptáncosok/zenészek, 
akik teljesen más céllal s indíttatással 
jelennek meg a rendezvényeken.

- „Néptánc területen belül nagyon ér-
dekes ez a kérdés. Erdélyben az ember 
találkozik helybeliekkel, magyarországi 
magyarokkal és külföldi magyarokkal. 
Én is ott voltam mint dél-amerikai 
magyar. Az elején az ember érzi, hogy 
idegen, de csak azért, mert úgy néznek 
rá azok, akik nem ismerik a lelkét. Én 
Erdélyben otthon érzem magam, ez az 
igazság, de azért valahányszor megyek 
oda, az elején turistának számítok, de 
csak addig, ameddig megismernek. 
Mondjuk, hogy el kell teljen egy pár 
nap, ameddig bebizonyíthatom, hogy 
olyan meggyőződött magyar vagyok, 

mint ők. Az 
idén nagyon 
sok külföldi 
volt ott. Én 
úgy érzem, 
hogy az a 
turista, aki 
idegen, aki 
sosem érti 
meg telje-
sen, miért 
van ott, ahol 
van… Ezért 
azt sem ért-
h e t i  meg , 
hogy mi mit 
kezdünk a 

hagyománnyal. Az a turista, aki buliz-
ni ment oda, ahova én is: Válaszútra! 
Szépre váltott át a helyzet, amikor 
már engem nem turistaként kezeltek. 
Amikor rájöttek arra, hogy én tudom, 
miért vagyok ott náluk! Hogy tiszte-
lem, értem, szeretem azt, amit ők is, 
és bizonyos fokig ismerem is! Az első 
két nap alatt (hét napos volt a tábor) 
még szabadon ide-oda vándoroltam a 
csoportok közt, nagyokat mulatoztam 
a Visai asszonyokkal, meg a viseletes 
adatközlőkkel. Azonnal én barátkoztam 
meg velük, a többiek messziről nézték. 

Aztán a környék fiataljai (Balánbá-
nyáról, Kolozsvárról) is amott ültek és 
népdaloztak, nagyon „külön-arrébb” 
voltak, saját f iatal zenekarukkal… 
Odasétáltam, gondoltam talán hozzájuk 
kapcsolódhatok. Azokhoz, akik teljesen 
odavalósiak. Magukhoz hívtak, és a 
végén nagy mulatság alakult! Húszan 
voltak. Szászcsávási (székely) muzsika 
szólalt fel. Felkértem egy lányt. Nagyon 
csodálkoztak és kérdezték, hogy most 
én ezt honnan ismerem… Leginkább 
azt fogták fel nehezen, hogy én ennyire 
élvezem is! Ez volt tehát az a nagyon 
személyes pillanatom, amikor ennyire 
meghatódva közeledtek hozzám! 

Záró gondolatok: 
- „Nagyon örülök annak, hogy a tévések 

majd kellőképpen adják le a nagy néző-
közönségnek a cserkészetünk szépségét. 
Szerényen és halkan: büszke, boldog és 
megelégedett vagyok!” (Mátyás). 
- „Én is! Átvészeltük a nehézségeket, 

eleget tehettünk a kihívásnak. Engem a 
média nem különösen érdekel, jelenlétük 
itt-ott megzavarta a tutajok bensőséges 
életét… de fel kell figyelni egy tényre: 
jelenleg a cserkészet az egész világon 
pillanatnyi krízisben van. A tutajtúra által 
és a tévén keresztül megmutathattuk, mi 
az igazi szerepe a cserkészetnek! Hogy 
milyen a szelleme, mi a célja!” (Sanyi). 

Előreláthatólag lesz egy kiadós beszá-
moló a tiszai tutajtúráról, amely után már 
nem is lesz szükséges a rideg adat. A képek 
és filmek majd bemutatnak mindent, még 
azt is, amit e szavak nem voltak képesek 
kifejezni. Edi és Kerekes Miki, aki nem 
lehetett jelen e beszélgetésünkön, még el 
kell meséljék a HUFInak az első erdélyi ze-
netáboruk (Válaszút és Kalotaszentkirály) 
részleteit, és reméljük, az itteni zenészkol-
légáinak továbbadják a tanultakat!

Igen, manapság így marad fenn (többek 
közt) a szétszórt magyarság! Kapcsolat-
utazás alapon. Még nem is olyan régen 
egy-egy levél, egy fax és főleg a könyvek 
és az alkalmi telefonhívások állt csak ren-
delkezésre, meg egy óriási adag fantázia!

Mert: 
Csak akkor születtek nagy dolgok
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni
Százszor bátrak és viharvertek.

(Ady Endre)
Jó munka volt ez is! 
Mégpedig mennyire jó!

Zólyomi Kati cst.
(*) A következő számban még közöljük a 
tutajtúra beosztásainak névsorát: vezetők, 
résztvevők és tutajok nevét, valamint a 
keretmeséről szóló anekdotákat.

Válaszúton a „Harmadik” zenekarral

m i n i H U F I                                             

A tutajtúra argentínai résztvevői

Demes Sanyi: „Milyen jó, hogy itt lehetek!”

Ünneplik a „vezért”: Éljen Sanyi!

A napi Jó Munka után a két főkolompos 
az esteledés hangulatában

◄ A legifjabb 
gourmet máris 
kóstolgat!

Edi Válaszúton (Erdély, 
Mezőség, Kolozsvártól 
26 km.-re): a híres 
Neti (Fodor Sándor) fiával
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 A pálya használatára spanyol nyelven megtalálható 
az alapszabály az www.hungariasport.blogspot.com.ar 
honlapon. Alább magyarul közöljük:

- Tenisz használatra: legalább 1 főnek klubtagnak 
kell lennie.

- Foci használatra: legalább 4 főnek tagnak kell lennie.
- Nem tagok (mindig tagok kíséretében) $10-ot per 

fő kell fizessenek a pálya használatára, amit borítékban 
hagyhatnak a titkárságon.

- Lámpa használata engedélyezett. A 15 perces órabér 
10 pesoba kerül, és Omarnál fizethető.

- A pálya területén nem engedélyezett a cipők, biciklik, 
korcsolyák, ill. más olyan eszköz alkalmazása, amely 
megsértheti a szépen felújított felületet.

Kerekes Miki st.

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Miről is írjak ebben a hónapban? 

Elnök: Zombory István  estebanzombory@gmail.com
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Bernáth Erzsébet (Pintyő)
Keddtől	-	péntekig	18	-	21	óra.		Szombat	13	-	18	óra.

 hungariabuenosaires@gmail.com
Tartozásának összegét mailen is megérdeklődheti. 
Az Egyesületi tagdíjak bankátutalással befizethetők:
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5080 OLIVOS
Beneficiario: Hungaria             CUIT: 30-61506567-2 
CBU: 01400380 01508002240916 
Cuenta Corriente N°: 022409/1 
Kérjük tisztázza mailcímünkre, kinek a tagdíját fizeti, 
hány hónapra, és szíveskedjék elküldeni a befizetési 
szelvény másolatát. E-mailen küldjük a hivatalos nyugta 
másolatát. Az eredeti átvehető az irodaórákban.

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

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

Zsuzsi  íróasztaláról...

Ezen tanakodtam… mit osszak meg kedves olvasóim-
mal? Így hát elővettem füzetemet, amelyben jegyzetelni 
szoktam minden, a magyar nyelvvel kapcsolatosat. 
Mindent, ami felhívja a figyelmemet. Találtam benne 
érdekeset. 

Ugye, a múlt hónapban írtam olyan kifejezésekről, 
hogy hébe-hóba, szanaszéjjel. Biztosan nektek is eszetek-
be jutottak ilyen példák. Nekem is! Vajon ismered ezeket?
Ismerem	őt,	de	csak szegről-végről. Ez mit jelent? 

Jól ismerem? Csak felületesen ismerem? Mit gondolsz? 
Egy épületnek vagy egy településnek a szegletei, végei 
a legkijjebb esnek, tehát az a legtávolibb külseje. Szóval 
akkor csak felületesen ismerem. 

Az elmúlt napokban sok érdekes kifejezést hallottam, 
mert volt szerencsém Erdélyben járni. „Az a szárnyasze-
gett művész”, mondja valaki… Felfigyeltem erre a szó-
ra. Mit jelent? Szárnyaszegett. Mit jelent az az ige, hogy 
szegni? Nekem a nagymamám szegte be a szoknyám 
szélét. Tehát visszahajtotta a szoknya szélét, és bevarrta. 
De mit jelent az, hogy szárnyaszegett? Szeg vagy tör. 
Kenyeret tör. Tör vagy vág. Törvényt szeg, tehát töri 
a törvényt, vagyis nem tartja be. Szárnyaszegett, letört 
szárnyú madár, nem tud repülni. Átvitt értelemben: aki 
lelkesedésben, buzgóságban letört személy. Csodásan 
fejezi ki. Ne legyünk szárnyaszegettek! A lelkesedést 
ne veszítsük el soha!

Ez a szó felébresztette bennem az ihletet. Hirtelen 
szavak jutottak eszembe, és szinte képeket láttam ma-
gam előtt. „Nézd, ott van az az ágrólszakadt”. Milyen 
ember lehet az ágrólszakadt? Ha leszakad egy ágról és 
leesik, hogy néz ki? Elhagyatott, toprongyos, szegény, 
nyomorult ember. Hát nem találó a szó?

No és akkor mi lehet egy szemenszedett hazugság? Ha 
minden egyes szemet egyenként szedem fel, mindegyi-
ket külön-külön, akkor ez egy olyan hazugság, aminek 
minden egyes szava valótlan, az elsőtől az utolsóig. El 
tudod-e ezt ilyen gyönyörűen más nyelven mondani? 
Ilyen festményien? Micsoda óriási kincset őrzünk mi, 
akik magyarul beszélünk! A magyar nyelv leleményes, 
kreatív. Hogyan mondanád azt, amikor egy ötlet hirtelen 
jut eszedbe: milyen az az ötlet? Egy hirtelen ötlet. Nos? 
Gondolkozz! Mi jut eszedbe? Mit tudnál kitalálni? Egy 
erdélyi magyar azt mondta nekem, hogy ez egy légből 
kapott ötlet. Remek! Ez kell nekem! Sok légből kapott 
ötlet! Elbűvölnek ezek a kifejezések.

Aztán azt mondja nekem reggel Sári néni, akinél 
megszálltunk: „Felteszem a kotyolót!” Gondoltam 

magamban, vajon ez mi? Most 
mit fog csinálni? Mereven néztem 
- figyeltem, mi lesz? Hát a kotyoló 
nem más, mint egy kávéfőző, az 
olaszfajta, amelyben feljön a víz, 
és közben azt a hangot adja ki 
magából, hogy „koty-koty”. Meg-
nyugodva örültem, hogy rájöttem, 
hogy mit jelent, és boldogan 
megittam a kotyolóban készült 
finom kávét. 

Nekem személy szerint mindig bajt okoz a fürdő-
szoba. Bárhol vagyok, azt kérdezem, „Elnézést, hol a 
fürdőszoba?” Csodálkozva néznek rám, mintha mars-
lakót látnának, aki egy étteremben tusolni szeretne. Én 
nem értem, hogy ebben mi a csodálkozni való, hiszen 
nekem a fürdőszoba más. Nekem a fürdőszoba minden 
egyébre hasznos helység, nem csak tusolásra. Persze 
aztán észbe kapok, hogy a megfelelő szó mosdó. De 
annál szebb Erdélyben, az illemhely, vagy az árnyék-
szék. Ilyet se hallottam még. Árnyékszék. Lehet ennél 
jobban kifejezni egy ilyen helyet? 

Magyarvalkón van egy gyönyörű református templom. 
Olyan, amilyet még képeken sem láttam. Mesebeli. 
Mennybeli. Az emberek ott olyan furfangosan beszéltek! 
Sajnálom, hogy nem volt nálam magnó. Kérdeztem egy 
férfitól: „Mondja, sokan járnak a templomba?” Erre 
a válasz: „Hát, nincsenek bántóan sokan!” Bántóan 
sokan! Tudunk más nyelven ilyet mondani? Aztán szó 
volt persze a románokról. „Milyenek tulajdonképpen a 
románok?” Erre a válasz: „Hát, nem	háborgatja	őket	a	
kultúra”. Gondoltam magamban, érdekes megjegyzés. 

Ezt is felírtam.
Visszatérve Sári 

nénire. Nagyon sze-
retett beszélni, hála 
Istennek, mert nagyon 
élveztem őt hallgatni. 
Egyszer beszedte a 
ruhát, amit kitereget-
tünk. „Beszedtem a 
ruhát,	hogy	ne	őszül-
jön meg a napon!” 
Az én fejemben csak 
a haj őszül meg: az 
annyit jelent, hogy el-
veszti a színét… Tehát 
akkor a ruha is „meg-
őszülhet”. Gyönyörű! 

Pletykálni is szeret Sári néni: „Mariska olyan so-
vány, hogy csak egy szál bele van!” Úgy elkezdtem 
kacagni! Ilyen jól másképp hogyan lehetne elmagya-
rázni, hogy valaki nagyon sovány? Nem csodálatos 
az anyanyelvünk? Nem lehet nem szeretni! A magyar 
nyelvvel önfeledten lehet szórakozni! Ez kétségtelen!

Erdélyben minden kapura kiírnak egy mondatot. A 
vagy Á. Nem mindegy. De nem ám! Figyeljetek csak!

HÁZAD LEHET BÁRHOL DE 
HAZÁD CSAK ITT!

Ami az íróasztalon maradt:
Nagy élmény volt a Házsongárdi temetőt végigjárni. 

Elcsendesedni, elgondolkodni, sok, sok híres költővel 
találkozni. És megköszönni újra és újra szüleimnek és a 
Zrínyi Körnek, hogy ismerem őket, hogy szeretem őket, 
hogy megőriztem a magyar kultúrát. 

Reményik Sándor sírjánál ezt 
olvastam: „Egy lángot adok, 
ápold, add tovább!” 

Köszönöm, hogy nekem to-
vábbadták a lángot! Csak sikerül-
jön nekünk is továbbadni!

 Fotó Galambos
 A Házsongárdi
temető - részlet 

Fotó Galambos

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és 

nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének 
érdekében a 2014-es tanévre ösztöndíjra, a Kárpát-
medencén kívüli diaszpórában	élő	magyar	szár-
mazású személyek számára

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISME-
RETI KÉPZÉSRE.

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösz-
töndíj célja: a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában 
élő magyar származású (külföldi állampolgárságú) 
fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismere-
tének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi 
tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.
A	pályázat	 18.	 életévét	 betöltött, elsősorban 

egyetemista korú, magyar származású fiatalok 
számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra 
kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi 
munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultú-
rával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos 
tevékenység.

A képzés időtartama 9 hónap (2014. február–jú-
nius, 2014. szeptember–december). 

- A képzés leírására, a pályázathoz csatolandó 
mellékletek	és	igazolásokra	és	a	pályázót	érintő	
költségekre vonatkozó részletek kikérhetők a szer-
kesztőségből.

- Az ösztöndíj tartalma: Ingyenes képzés; 25.000 
Ft/hó ösztöndíj; kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szo-
bákban); diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

- FIGYELEM! Az ösztöndíj nem tartalmazza 
az egészségbiztosítás költségeit. (A biztosítási le-
hetőségek kikérhetők)

- A pályázat beküldési (postai beérkezési) ha-
tárideje: 2013. október 11.

INFORMÁCIÓ:
Dr.	Judit	Kesserű	Némethy	(Teleki	Pál	Alapítvány)

1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA
E-mail: jn2@nyu.edu
www.balassi-intezet.hu  www.kmcssz.org

HUFIhír
Hungária Egyesület – 

Sportpálya nyitása
Elérkezett az a várva várt pillanat: végetértek az 

átalakítások, és a Hungária tagok élvezhetik a fel-
újított pályát!

Május 25-én, az argentin Nemzeti ünnep napján 
történt meg a hivatalos megnyitás, a Hungária Sport-
szakosztálya szervezésében. Ingyenes tenisztanítás 
volt gyermekkorúaknak, fiataloknak, majd rövid 
„bajnokságokon” is részt vehettek a jelenlévők. 

A magyarországi nagykövet úr, dr. Varga Koritár 
Pál hivatalosan vágta el a díszszalagot, és Lomniczy 
Mátyás alelnökkel rövid, de izgalmas mérkőzésen 
győzött a szakosztály két tagja, Demes Sanyi és 
Andi felett. 

Délután pedig a hagyományos Házasok vs. Legé-
nyek focimérkőzésen a Legények győztek, és ezzel 
egyenlő maradt az idei rekord - hiszen februárban a 
Házasok voltak a győztesek!
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Claudio Giacomino (*): La Santa y el Príncipe
- Sárospatak I -

Sárospatak es una 
pequeña ciudad de 
unos 15.000 habitan-
tes ubicada en el nor-

este de Hungría. Pero su importancia es 
mucho mayor que su tamaño; y la sere-
nidad de sus calles invita a la reflexión. 
Dos edificios sobresalen en su horizonte: 
el Templo de Santa Elizabeth y el Casti-
llo Rákóczi. Desde las orillas del Bodrog 
puedo contemplar alternativamente a uno 
y a otro y preguntarme: ¿Qué habrá sido 
más importante en la constitución y en el 
desarrollo del pueblo húngaro: el espíritu 
o la materia? ¿Cuál es el cincel que talla 
más profundo en la piedra de la historia: 
la comunión o la espada? ¿El amor o la 
guerra? ¿La Santa o el Príncipe?

Aquí nació Elizabeth en 1207, des-
cendiente de los Árpád e hija del rey 
Andrés II de Hungría. A los 4 años ya 
estaba comprometida en matrimonio con 
Luis IV de Wartburg, Conde de Tu-
ringia. Se casaron cuando ella tenía 14 
años y juntos tuvieron tres hijos. Sensi-
ble al dolor de los débiles, contó con la 
anuencia de su marido para ayudarlos y 
repartir buena parte de su fortuna entre 
los más necesitados. Su caridad alcan-
zó grado heroico cuando, en tiempos de 
la peste, se desvivía por atender a los 
enfermos y darles de comer a los ham-
brientos. Enviudó a los 20 años y falleció 
cuando apenas tenía 24. En su lecho de 
muerte recibió una carta de consuelo de 
San Francisco de Asís. Cuatro años des-
pués de su muerte fue canonizada. Muy 
pronto se incrementó el número de niñas 
llamadas Elizabeth en Alemania, Italia 
y España. La veneración por Santa Eli-
zabeth se extendió rápidamente por toda 
Europa. 

La Basílica que la recuerda en su tie-
rra natal fue originalmente construida en 
el s.XV, aunque sufrió algunas reformas 
hasta el s.XVIII, cuando la enriquecieron 
con el imponente retablo barroco que 
hoy puedo admirar en el altar mayor. En 
el exterior, una escultura de Imre Varga 
la representa a caballo, junto a su queri-
do esposo. A pocos pasos, en un pequeño 
museo encuentro documentos que ilus-
tran su vida ejemplar y su legado. 

Después de diez minutos de tranquila 
caminata llego al Castillo Rákóczi. A fi-
nes del s.XVII, 350 años después de la 
muerte de Elizabeth, el territorio húngaro 
estaba ocupado o era amenazado por los 
Habsburgo, el Sultán de Turquía y otras 
potencias extranjeras. Los Rákóczi po-
seían más de un millón de hectáreas de 
tierra, eran la familia más poderosa de 
Hungría y la gran esperanza de los nobles 
y campesinos que soñaban con recuperar 
la independencia de la nación. Una pe-
queña esquina del castillo, con su famosa 
cúpula centrada en una rosa, fue testigo 

de las conspiraciones independentistas 
de Francisco I (en latín la expresión sub 
rosa denota secreto o confidencialidad).

Su hijo, Francisco II, fue el más gran-
de de los Rákóczi. Nació en 1676, cuatro 
meses antes de la muerte de su padre, y 
pasó la mayor parte de su infancia bajo 
la custodia del Emperador Leopoldo I. 
Al llegar a la mayoría de edad instaló en 
Sárospatak su corte principesca junto con 
su esposa, Carlota Amelia de Hessen.

Francisco II Rákóczi estaba conven-
cido de la necesidad de una ayuda ex-
terior para su causa, y su inteligencia y 
espíritu refinado lograron despertar la 
atención de los mayores tronos de Eu-
ropa. Pedro El Grande, dueño de ricos 
viñedos cercanos a Sárospatak (región de 
Tokaj), lo reconoció como su amigo; y 
el Castillo exhibe, entre otros tesoros, un 
precioso armario obsequio de Luis XIV. 

Héroe popular, estratega político y 
hombre de armas, la vida de Rákóczi es-
tá colmada de episodios increíbles. En el 
fragor de algún sangriento combate sus 
soldados lo dieron por muerto y lo deja-
ron abandonado en el campo de batalla. 
En 1701, la Corte de Viena lo encarceló 
en Wiener-Neustadt y su esposa lo ayudó 
a escapar. En 1703 fue elegido Príncipe 
de Transilvania y, bajo el auspicio de la 
Guerra de Sucesión española, decidió 
que era el momento de encabezar una lu-
cha frontal por la Independencia. Al fren-
te de una armada formada mayormente 
por siervos y trashumantes supo compli-
carle la vida a los experimentados ejérci-
tos imperiales comandados por Eugenio 
de Saboya, genio militar y diplomático 
de la época. Mandó a acuñar una nueva 
moneda de cobre para sus dominios y fo-
mentó el florecimiento de la cultura so-
bre la base de la tolerancia religiosa. Pero 
el talento del patriota no se vio coronado 
por el éxito: en 1711, los Habsburgo lle-
garon a una paz de compromiso con los 
nobles de la región y los sueños de Rá-
kóczi se distanciaron irremediablemente 
de la realidad. En Polonia se reunió con 
el Zar de Rusia y en París con el Rey de 
Francia. Cada uno a su turno le dispen-
saron los mejores tratos y le prometieron 
protección personal, pero le retacearon lo 
que más ansiaba: apoyo político y mili-
tar para la rebelión de Hungría. En 1717 
llegó a Constantinopla con la expectativa 
de una alianza con el Sultán. Vanas fue-
ron sus esperanzas. Solamente consiguió 
una vivienda en un centro de refugiados 
de Rodostó, pequeño poblado sobre el 
Mar de Mármara. 

*

Toda su inmensa hacienda, toda la 
fortuna de su familia fue ejecutada. Los 
Habsburgo habían decidido que el nom-
bre de los Rákóczi se borrara de la faz 
de la tierra. Francisco II Rákóczi vivió en 
Rodostó los últimos 18 años de su vida, 
dedicado a la carpintería y a la escritura. 
Tal vez en aquel rincón del Imperio Oto-
mano, mientras conversaba y trabajaba 
con sus viejos camaradas de armas, le 
habrán venido a la mente las enseñanzas 
de Elizabeth. Allí, durante sus las largas 
caminatas por el bosque, Rákóczi habrá 
tenido oportunidad de reflexionar sobre 
la vanidad de las riquezas, las amistades 
políticas y la vida palaciega a las que - 
ciertamente por la fuerza - también él 
había renunciado. Quizás, en aquellas 
melancólicas tardes del exilio, la pasión 
por sus ideales y el sufrimiento por no 
concretarlos exorcizaron el abismo de 
tiempo y de creencias que lo separaban 
de la Santa. En esa contemplación, en 
ese amor compartido por el pueblo hún-
garo sus almas se aproximaron y queda-
ron unidas para siempre… una junto a 
la otra. Como el amor y la guerra en la 
historia del mundo. Como la Basílica y 
el Palacio de Sárospatak.

(Continuará)

(*) Es profesor de historia y diplomático de 
carrera. Llegó a Budapest el 28 de diciem-
bre de 2012 para asumir como titular de 
la Embajada Argentina ante Hungría (con 
competencia también sobre Bosnia-Herze-
govina, Croacia y Montenegro). Aquí va lo 
que le gustó en uno de sus viajes por Hun-
gría.

Santa Isabel de Hungría, piedad y compasión

Francisco Rákóczi II (1676-1735)

El mal argentino
Vale reflexionar sobre 

adónde está el mal. Suele 
apuntarse a la pobreza, la 
falta de educación, la infla-
ción, la inseguridad, el sub-
desarrollo tecnológico, la 
concentración demográfi-
ca, la demagogia y muchos 
otros, ciertamente, males.

Sin embargo, todos esos 
perversos males son ma-
nifestaciones del mal pro-
fundo, de la raíz de nuestra 
crisis: el derrumbe de los 
valores (ética, patriotis-
mo, honradez, solidaridad, 
compromiso, responsabi-
lidad, respeto, familia, es-
cuela).

El programa para recons-
truir la Argentina tiene un 
insoslayable tránsito previo 
por el resurgimiento de los 
valores y, por eso, la edu-
cación, auxiliada por los 

medios de comunicación 
social, poseen un rol mu-
cho más que importante.

Una buena noticia:
La busqué hasta encon-

trarla. No quiero que todas 
sean ‘pálidas’ o peores que 
eso.

¡Encontré la buena no-
ticia! Desde 2005 aumen-
tó un 62% la matrícula en 
las escuelas técnicas de la 
provincia de Buenos Aires. 
Teníamos 97 mil alumnos y 
ahora hay 157 mil.

Rehabilitar a la Escuela 
Técnica es parte de cual-
quier programa serio. Fue 
una idea que impulsó Pe-
rón - el primer Perón - y 
que terminaron de segar 
sus seguidores.
(Agradecimiento Dr. Eloy Sone-
ría / Alberto Asseff)

Sentencia - ¿o consejo? 
de Cicerón (*)

“El presupuesto debe equilibrarse, el 
Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda 
pública debe ser disminuida, la arrogan-
cia de los funcionarios públicos debe ser 
moderada y controlada, y la ayuda a otros 
países debe eliminarse para que Roma no 
vaya a la bancarrota. La gente debe apren-
der nuevamente a trabajar, en lugar de vi-
vir a costa del Estado.”

(*) Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C.) jurista, 
político, filósofo, escritor y orador romano
(Agradecimiento A. Gorondi)
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Florencia Tóth:
Vivencias de una becaria en Hungría

- Instituto Balassi -

A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS de OCTUBRE
 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. Álvarezné Zöldi Viktória (Mexikó) / Kere-
kes Bauti - 3. Papp Istvánné Bernáth Bella - 4. 
Tarafásné Leővey Borbála (S.Fe) - 5. Jeffrey 
Teréz / Lomniczy Micaela / Szőnyiné Mészá-
ros Erzsébet (MO) - 6. Becske-Enrietto M. 
Emilia / Kesserű Istvánné Balogh Judith - 8. 
Bonapartian Dani (Paraguay) - 9. Kozempel 
Eszter - 11. Colliáné Theész Anna Rózsa - 13.  
Roósz Krisztina - 14. Sturtz Teresa (öo) - 15. 
Gröber Lisa / Sansó María (öo) - 16. Lajtaváry 
Zsuzsi - 17. Horogh Ignacio / Kollaczia Szilvia 

Erzsébet (Cba.) / Lajtaváry András (MO) / 
Lajtaváry Richárd / Dr. Venesio Kerekes Gabi 
(Olavarría) - 18. Domínguez Alex / Makkos 
Zsófi - 20. Benedek Lászlóné / Kerekes Már-
tonné Nadale Pachu - 21. Berkes László - 22. 
Megyery Edith / Megyery Cristina (Cba.) - 24. 
Kádár Róbert (Ushuaia) / Zöldi Márton - 25. 
Dr. Venesio Kerekes Szilvia (Olavarría) - 26. 
Kádár Zsuzsi / özv. Simon Lászlóné Kuthy 
Lívia (öo) - 28. Kádár Károly - 29. Molnár 
László - 31. Vogel de Agüero Rosa María (S.Fe)

Festejo de San Esteban 
en el Hogar

Todos los años alre-
dedor del mes de ma-
yo, el Instituto Balassi 
organiza, exclusiva-
mente para el grupo 
de alumnos becados, 
un viaje de estudio 
con destino a Erdély, 
en castellano Transil-
vania. Es una región 
situada en la actual 
Rumania desde 1920, 
pero que anteriormen-
te pertenecía a Hun-
gría. Es por ello que, a 
pesar de estas pasadas 
décadas bajo soberanía extranjera, aún 
conserva las antiguas costumbres hún-
garas, así como también el idioma. Por 
consiguiente, uno de los objetivos de es-
te viaje fue poder tener contacto con una 
parte del territorio húngaro expropiado 
drásticamente, pero que aun así no ha 
perdido su entidad húngara. 

El viaje duró 7 días, a lo largo de los 
cuales recorrimos una gran distancia: 
atravesamos los Cárpatos y nos adentra-
mos en los valles situados en esta cadena 
montañosa. Contamos con un itinerario 
bastante acopiador. No sólo tuvimos la 
oportunidad de visitar diversas ciudades, 
edificios y monumentos relevantes de la 
historia húngara, sino incluso nos enca-
minamos a zonas menos urbanas. Éstas, 
a pesar de su simpleza, nos brindaron 
una visión algo más auténtica de la re-
gión: ¡pudimos ponernos en contacto con 
la gente del lugar y con las tradiciones 
y costumbres húngaras más ancestrales!

Las ciudades nos permitieron continuar 
enriqueciéndonos con conocimientos de 
la historia húngara y de sus personajes. 

Por otra parte, al dejar atrás las grandes 
urbanizaciones y adentrándonos en el 
territorio, nos dirigimos a lugares más 
inhóspitos, y así comenzamos a palpitar 
de cerca la historia misma de la región 
y de su gente. En los pequeños pueblos 
claramente los años parecieron no haber 
pasado. Por momentos fue como si entrá-
ramos en la ‘máquina del tiempo’...

*
Así como me sucedió en mis prime-

ros días en Budapest, aquí también - y a 
pesar de estar en un entorno totalmente 
nuevo - comencé a sentir cierta fami-
liaridad con ese aire húngaro, típico del 
lugar. La música, las danzas, las comi-
das, en fin: el ambiente en sí me permitió 
entrar nuevamente en contacto con parte 
de mi familia. Por momentos me sentía 
viviendo la historia de ellos, sus días en 
Hungría, me veía caminando la misma 
tierra, viendo los mismos paisajes don-
de crecieron, y esto - por más simple que 
parezca - colabora mucho en reescribir la 
historia de uno mismo.

Este viaje no sólo sirvió para cono-
cer una nueva región, sino fue también 
como un nuevo despertar: nos permi-
tió vislumbrar aquello ‘húngaro’ que se 
creyó perdido debido al triste hecho del 
desmembramiento de un país milenario y 
de haber así quedado grandes territorios 
fuera de las fronteras actuales. Y resulta 
emocionante poder ver que, a pesar de 
todo, hay quienes aun en aquellos peque-
ños pueblos perdidos entre los Cárpatos 
conservan fervientemente el idioma y la 
cultura. En la región de Transilvania lo 
húngaro no ha dejado de existir; la his-
toria ha quedado intacta en el tiempo, a 
la espera de quienes deseen reencontrar-
se con ella. Fue muy emocionante poder 
comprobar esto muy de cerca.

Esto es muy 
personal: a 

mí me causa 
mucha emoción 
cada vez que 
veo cintas o 

banderas hún-
garas, y allí, en 
Erdély, están en 
todas partes: ¡no 
se quiere olvidar 

que la región 
es aún parte de 

Hungría!

El grupo de alumnos que viajó a Transilvania: 
todos descendientes de húngaros y muchos de 

ellos con familiares oriundos de Erdély

En algunos de nuestros momentos libres, los 
chicos se ponían a tocar música húngara 

En un pueblito donde nos hospedamos, en 
medio del valle, hicimos un paseo en carreta 
y concluimos el día con una fogata y asando 

szalonna 

El 20 de Agosto, tanto 
en Hungría como en to-
das las comunidades de 

húngaros del mundo, se conmemora el 
día de San Esteban, día en que sus reli-
quias fueron trasladadas a Buda.

En el Hogar San Esteban, que lleva el 
nombre de quien es considerado el pa-
dre de la nación húngara, su primer rey 
cristiano, el festejo de recordación tuvo 
tintes algo particulares: el hecho de que 
la mayoría de los residentes no son hún-
garos nos animó a darles a conocer muy 
brevemente un poco de la historia de este 
rey y celebrar juntos su día. 

El festejo se programó para la hora del 
almuerzo, cuando los residentes se jun-
tan en el comedor. Se empezó con una 
muy breve reseña histórica, a cargo de 

la que esto escri-
be, sobre la vida, 
reinado y canoni-
zación de Esteban 
I, destacando que 
fue coronado como 
el primer rey cató-
lico de Hungría en el año 1000, con una 
corona enviada por el papa. Su canoni-
zación como santo de la iglesia cristiana, 
en 1083, se debió a la implantación y su 
firme defensa de la fe crsitiana en contra 
de los ritos paganos, así como a una vida 
de entrega para con su pueblo.

*
Seguidamente se sir-

vió el almuerzo con un 
menú especial de pe-
chuga de pollo adere-

zada y rellena 
con jamón y 
queso en salsa de crema, cebolla 
y verdeo, acompañada de arroz 
blanco con frutos secos. Esta 
verdadera exquisitez fue donada 
y preparada por una de las cola-
boradoras más consecuentes del 
Hogar, la Sra. Lenke Siraky de 
Németh, y fue disfrutada a ple-
nitud por todos los residentes y 
personal que compartieron esta 
conmemoración.

Martha Balthazár

RECORDACIÓN DE SAN ESTEBAN 
EN MINDSZENTYNUM

Con buena concurrencia respondió la 
colectividad húngara (socios y amigos) 
a la cordial invitación de los directivos 
de Mindszentynum para asistir el 18 de 
agosto a una misa, organizada en la Ca-
pilla para la festividad de San Esteban.

En la ocasión se contó con la presen-
cia del Grupo Encuentros, recién lle-
gado de Budapest. En conjunto, los visi-
tantes y Coral Hungaria acompañaron 
la misa con  obras de Zoltán Kodály y 

cantos gregorianos, hermosamente pre-
sentados.

Después de la misa se ofreció un al-
muerzo típico húngaro, a precio accesi-
ble (se requirió previa reserva). 

Luego se proyectó la película “Rey 
Esteban”, exitosa ópera rock húngara 
de los años 70, subtitulada en castella-
no. Antes de poner fin a la amena reu-
nión, el público asistente manifestó su 
agrado con un cerrado aplauso. (SKH)

El Club de Pescadores cumplió 110 años
- 1903 - 2013 -

Son más años que la mitad de la edad 
de la Argentina... Ya a comienzos del 
siglo pasado, los pescadores quisieron 
agruparse fundando su Club, el 1º en 
Latinoamérica. La institución avanzó, 
con aciertos y errores, y tras la destruc-
ción de su 1ª sede en el viejo Muelle de 
los Franceses, se volvió a levantar en el 
medio del río cuando aún no existía el 
Aeroparque y la costanera era de tierra.

La gran familia de pescadores que hoy 

conforma este Club sigue fiel a los prin-
cipios fundacionales que los destacan y 
enorgullecen: caballerosidad, respeto y 
humildad en el arte de la pesca y la de-
fensa de la ecología y el medio ambiente.

Nuestra compatriota amiga, la artista 
Anikó Szabó adhiere con su ilustración 
a este digno acontecimiento. ¡Felicita-
ciones!
http://www.club-pescadores.com.ar/index.php/
inst i tucional / i tem/561-110-aniversar io-del-
club-1903-2013

DE  LAS  LEYES  DE  MURPHY:
- Ley de la tela adhesiva: 
Existen dos tipos de tela adhesiva: la que no pega y la que no sale. 
- Ley de la Vida: 
1) Una persona saludable es aquella que no fue suficientemente 
    examinada por los médicos. 
2) Todo lo bueno de la vida es ilegal, inmoral, engorda o hace daño. 
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que oportunidades. Si se 
le pregunta a un inventor 
cuál es su mejor invento, 
invariablemente va a de-
cir: el próximo...

Los inventos hacen la 
vida más fácil para to-
dos… pero deben paten-
tarse. En 1876 se crea la 
Oficina de Patentes en la 
Argentina y se registra 
la 1ª marca nacional, la 
Hesperidina, un licor con 
propiedades curativas 
estomacales, inventado 
y fabricado por el inmi-
grante norteamericano 

Melville Sewell Bagley (1838-1880). 
Los inventores usan su visión y su fan-

tasía, pero, además, saben utilizar a su 
debido tiempo el “pensamiento científi-
co”; así - en cierto modo - son los artis-
tas de la ciencia.

La charla fue muy amena y coloquial, 
dada la simpatía de Mariana con el pú-
blico presente. Luego todos compartie-
ron un té.

Sofía Török
(*) En la Escuela del Sol funciona la Fundación 
Biro desde 1999, centenario del nacimiento 
de Ladislao Biró, que también tiene sede en 
el Foro Argentino de Inventores y la Cámara 
Argentina de Inventores Profesionales. 

A pesar de las incle-
mencias del tiempo (hu-
bo fuertes tormentas y 
llovió todo el día), fue 
buena la convocatoria 
al Círculo Literario y 
Cultural, que se reunió 
nuevamente el 7 de sep-
tiembre para escuchar 
la exposición de la Sra. 
Mariana Biró. (*)

La expositora co-
menzó con un cuento 
que relata cómo un rey 
les había pedido a sus 
cocineros algo impo-
sible: una comida que 
sea muy fría, muy fría y a la vez muy 
caliente, muy caliente... Este pedido 
los desconcertó, pero uno de los ayu-
dantes de cocina preparó un plato “con 
helado (muy frío, muy frío) cubierto de 
chocolate hirviendo (muy caliente, muy 
caliente)”. Se acababa de inventar el he-
lado charlotte.

¿Qué es un invento? Es una solución 
práctica a un problema bien identifica-
do y definido que puede ser de orden 
técnico, social o conceptual. ¿Qué hace 
que una persona se convierta en inven-
tor? Es una persona a quien le encanta 
resolver problemas en forma creativa y 
para quien las dificultades no son más 

La Sociedad Húngara Magyar 
Egyesület estuvo presente en la 5ª 
Muestra de Alternativas Productivas 
Sustentables del Sudoeste Chaqueño y 
3ª Muestra Regional.

La Agencia Experimental Rural del 
INTA llevó a cabo la Muestra que se 
realizó el pasado 16, 17 y 18 de agosto 
en el Predio Cultural “Carlos Gardel” 
de la ciudad de Villa Ángela. Su reali-
zación surge en conjunto con el Minis-
terio de la Producción de la Provincia 
del Chaco, la Municipalidad de Villa 
Ángela y el INTA. 

Por su parte, la So-
ciedad Húngara de 
Villa Ángela expuso 
su stand en el “Sendero 
Gastronómico“, permi-
tiendo la degustación 
de diferentes platos 
sobre la base de la cultura 
magyar de la colectividad 
y fomentando así la inser-
ción de sus tradiciones en 
la sociedad chaqueña. 

El presidente de Magyar Egyesület, 
José Luis Bischof, expresó su agrade-
cimiento por el acompañamiento de la 
gente en dicha muestra y la posibilidad 
de poder concretar una vez más este 
acontecimiento a través de esta gran 
vidriera. Para su realización, mucho se 
debe a la articulación, organización y 
apoyo de la comunidad húngara, que, 
año tras año, nos ayuda con el objetivo 
de mostrar el trabajo de la colectivi-
dad. 

Ivana Andino

 

                                

EL  RINCÓN  DE  MAUSI     
FLORENTINOS

Ingredientes:
Manteca                    200 gr
Azúcar                    100 gr
Ralladura de limón y naranja   30 gr
Miel                         40 gr
Nueces molidas           100 gr
Harina 0000                  100 gr

Decoración:
Chocolate templado para la 
terminación                         500 gr

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, 

OLIVOS
A partir 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. 
INFORMES: Andrés Grabner
andresgrabner@yahoo.com 

Conferencia en el Círculo Literario 
y Cultural Húngaro

Preparación
Comenzar realizando un cremage colocando en la 

batidora con el accesorio paleta la manteca con el 
azúcar. Ya batido el cremage incorporar la ralladura 
de limón, naranja y la miel. Finalmente agregar el 
polvo de nueces y la harina tamizada. 
Llenar una manga descartable con pico liso y realizar 

pequeños botoncitos sobre una hoja siliconada. Con 
la ayuda de una cucharita mojada aplanarlos de forma 
tal que queden formados discos. Hornear a 180ºC por 
10 minutos. Enfriar bien. Bañar los florentinos con 
chocolate amargo templado y disponerlos sobre una 
hoja de papel manteca. A modo decorativo, marcar la 
superficie con la ayuda de un tenedor.

El público del Cír-
culo disfrutó el 10 de 
agosto de una amena 
charla de la Dra. Ju-

dith Egey sobre su especialidad, a saber: 
“Camélidos Sudamericanos”. Su calidad 
de docente y vasta experiencia en este 
tema fueron respaldadas con proyección 
de imágenes, y pudimos comprobar al 
tacto las diferencias entre las fibras de 
los cuatro camélidos sudamericanos: vi-
cuña, guanaco, llama y alpaca.

Partiendo de los orígenes (América 
del Norte), se vió la distribución de es-
ta especie en el mundo, su evolución, la 
clasificación en subespecies, su descrip-
ción física y biológica y la reproducción 
de los mismos. La disertante habló sobre 
su importancia para el hombre, ya anti-
guamente para los aborígenes, y luego 
para el hombre actual:

-manufactura textil, proceso artesanal 
y proceso industrial, indicando las difi-
cultades del esquilado;
- utilización de su carne para la alimen-

tación;

- para el transporte (llama carguera);
- animal de compañía;
- su valor escénico.

Vimos cuadros comparativos científi-
cos y económicos sobre las fibras obte-
nidas de estas cuatro especies de caméli-
dos: su grosor, textura, calidad y valores 
de comercialización tanto en el mercado 
nacional como exterior. Quedamos sor-
prendidos por el rango de variación de 
estos precios.

La Dra. Egey demostró soltura, exce-
lencia y buen manejo del tema que fue 
completado al responder las preguntas 
de los presentes. Luego se disfrutó de 
la tradicional merienda en un clima de 
amistad.

I.A.R.
(A pedido enviamos el resumen más detallado 
de la conferencia por mail. La R.)

La interesante presentación contó con la ayuda 
técnica de Julio Egey para las proyecciones 

Foto Balthazár

Noticias de Villa Ángela, Chaco

Stand SOCIEDAD HÚNGARA izq.-der.: la autora, Pablo Andino, 
Juan Carlos Barabas, Griselda Salma, Alejandra Yuhak e Ida Fodor

Mariana Biró, hija del inventor de 
la Birome                      Foto Jakab

Educación e Inventiva

Pedido  de  ayuda
Ayúdanos para que podamos ayudar. 

Este lema está grabado en el mármol que 
perpetúa los nombres de los fundadores y 
presidentes del Hogar húngaro “San Este-
ban”. Apropiándonos del mismo, los resi-
dentes del hogar les pedimos a todas las 
personas de buena voluntad nos hagan 
llegar: 

Restos de lana de cualquier color, gro-
sor, calidad y cantidad para que nuestras 
hacendosas manos tejedoras (ver AMH Nº 
junio 2013) puedan seguir confeccionando 
mantas (armadas con cuadraditos tejidos 
o al crochet), bufandas y chalecos para 
los mapuches en El Maitén, provincia de 
Chubut. 

Con alegría podemos informarles que 
nuestra primera remesa de 10 kilos ha 
llegado satisfactoriamente a destino. En 
nuestro próximo informe podremos incluir 
algunas fotos de los felices poseedores de 
nuestros regalos.

Pueden hacernos llegar su aporte al Ho-
gar o dejándolo en el Club Hungária, en la 
caja colocada allí a tal efecto Les agrade-
cemos desde ya toda ayuda y donación. 
                        La pastora y sus 

ovejitas incondicionales

El Día Nacional del Inmigrante 
Fiesta de las Colectividades
Este acontecimiento se festejó el 4 de 

septiembre en el Hotel de los Inmigran-
tes. Este año, el presidente de la Federa-
ción Argentina de Colectividades, Juan 
Serafian, entregó el diploma, otorgado 
por la Dirección Nacional de Migra-
ciones, a nuestra compatriota y durante 
años presidenta de la Iglesia Evangélica 
Luterana Húngara, Catalina Vámossy 
de Hefty. Concurrieron con traje típico 
y portando la bandera Dóra Miskolczy 
y Bálint Thúry (en la foto), y Miklós 
Vattay en representación de la FEHRA. 

Eva Szabo
Presidente de FEHRA / AMISZ

¡Las madres lo saben!
José Saramago (*):

Definición de hijo
“Hijo es un ser que Dios nos prestó para 
hacer un curso intensivo de cómo amar a 
alguien más que a nosotros mismos, de 
cómo cambiar nuestros peores defectos 
para darles los mejores ejemplos y, de 
nosotros, aprender a tener coraje. Sí. ¡Eso 
es! Ser madre o padre es el mayor acto de 
coraje que alguien pueda tener, porque 
es exponerse a todo tipo de dolor, prin-
cipalmente de la incertidumbre de estar 
actuando correctamente y del miedo a 
perder algo tan amado. 
¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue 
apenas un préstamo... El más preciado y 
maravilloso préstamo, ya que son nues-
tros sólo mientras no pueden valerse por 
sí mismos, luego le pertenecen a la vida, 
al destino y a sus propias familias. Dios 
bendiga siempre a nuestros hijos, pues a 
nosotros ya nos bendijo con ellos.”
(*) José de Sousa Saramago (1922 - 2010): es-
critor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo 
portugués. Premio Nobel de Literatura 1998. 
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¡ Aprenda idiomas !
 húngaro e inglés  
María M. de Benedek:   4799-2527 

mariabenedek@arnet.com.ar
 húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:   4790-7081  

susanabenedek@gmail.com
Dora Miskolczy:   4706-1598 

teodorami7@yahoo.com.ar

PLAYLAND PARK
Centro de entretenimiento

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

2013. OKTÓBER ESEMÉNYNAPTÁR CALENDARIO OCTUBRE 2013
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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           amh.argentina@gmail.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

CIERRE DE 
NUESTRA EDICIÓN DE 

NOVIEMBRE 

10 de octubre de 2013
Tel.Fax: (54-11) 4711-1242                
amh.argentina@gmail.com

Embajada  de 
Hungría

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

Tel.: +54-11-4555-6867
mission.bue@mfa.gov.hu

Embajador
Dr. Pál Varga Koritár

Consejero : Gyula Barcsi
Secretaría argentina:

embajada@embhungria.com.ar
Cónsul : Dr. Balázs Nagy

Consulado:   
Virrey del Pino 4045 

(C1430CAM) Bs. As.
Tel.: +54-11-4555-6862
Fax: +54-11-4555-6859
consulate.bue@mfa.gov.hu

Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra. Isabel)

A „MINDSZENTYNUM KULTÚRHÁZ” állandó naptára:
 Magyar nyelvtanfolyam 2013. márciustól: hétfőn 20 – 21 óráig.

Tagdíjak és adományok befizetése: Cuota anual: activo: 120$; jubilado 60$.
 HSBC Bank Argentina S.A. CBU: 1500 0459 0000 7332 4086 50 - 
ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS EN LA ARGENTINA  
CUIT 30-61886467-3   Avisar pago con Nº de boleta x Tel. 4864-7570 o a

info@mindszentynum.org 

HUNGÁRIA 
Asociación Húngara en la Argentina
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos - 4799-8437

Presidente: esteban Zombory
 estebanzombory@gmail.com

Secretaría: Elisabeth Bernáth (Pintyő)    
 4711-0144

 hungariabuenosaires@gmail.com
Martes a viernes 18 a 21 hs. Sábados 13 a 18 hs.

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

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

Viajes Corporativos
Eventos & Convenciones 

Viajes Personales
Turismo Joven HRG Argentina

SUSANA  SEBESSwww.furlong-fox.com.ar

www.hrgworldwide.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

Befektetne Magyarországon, 
Magyarországra költözne? 

Tartózkodási engedélyre van 
szüksége? Mi segítünk!

  Bevándorlási hatóságnál szer-
zett tapasztalattal és ügyvédi hát-
térrel látjuk el külföldi állampol-
gárok és cégeik magyarországi 
képviseletét, keresünk számukra 
üzleti lehetőségeket.

Kérdése van?   Írjon nekünk!
info@hunexpat.hu                             
www.hunexpat.hu

Restaurante 
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches, excepto lunes. 
Sábados y domingos almuerzo y cena. 

Reservas     4799-8437

APRENDA 
HÚNGARO con 

DIÁLOGOS FÁCILES 
grabados

DIÁLOGOS  
HÚNGAROS 

COTIDIANOS
Dora Miskolczy 
15-4569-2050

Argentínai Magyar Segélyegylet
SZENT ISTVÁN OTTHON
Pacífico Rodríguez 6252, Chilavert 

hogarhungaro@hotmail.com   Tel: 4729-8092 
Átmeneti lábadozásra vagy hosszabb időre hívja otthoná-
ba honfitársait.  Magyaroknak mindig tartunk fenn helyet!

KRISZTUS KERESZTJE EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Minden hó 3. vasárnapján magyar Istentisztelet 10.30 órakor.

Minden magyart szeretettel várunk.
 www.lacruzdecristo.com.ar                        cvhefty@yahoo.com.ar

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 
Az októberi Istentiszteletek rendje a Református 
székházban, 10.30 órai kezdettel: 

Tel. 4799-2527   -   mariabenedek@arnet.com.ar   

Október 5, szombat, 16 óra: Iro-
dalmi Kör. Kerekasztal beszélgetés: 
1956-os emlékek (spanyolul). Tea. 
Szent László Iskola 
Október 5, szombat, 18.30 óra: 
Színházi előadás, vígjáték spanyol 
nyelven. (l. spanyol esem.naptár). 
Hungária
Október 6, vasárnap 11-18 óra: 40 
közösség étel- és kézműves vására. 
Donato Álvarez y Bacacay. Capital
Október 6, vasárnap, 17 óra: Ar-
gentínai Kodály Egyesület kórusok 
koncertje. Szervezi Wagner Caroli-
na. Mindszentynum 
Október 9, szerda, 18 órától: Ka-
rácsonyi vásár gyűlés. Standokra 
beiratkozás. Hungária
Október 10, csütörtök, 19 óra: 
Magyar kultúraterjesztési ciklus 
spanyolul. Wagner Gabriella elő-
adása (l. spanyol esem.naptár). 
Mindszentynum 
Október 19, szombat, 20 óra: 56-
os megemlékezés: ünnepi műsor 
„Tűzszivárvány”. ZIK. Hungária (l. 
HUFI 1.o.)
Október 25, péntek, 21 óra: Tánc-
ház magyarországi tanárokkal. 
Mindszentynum 
Október 26, szombat: ZIK 2. fel-
mérés és 6. nyelvcsiszoló óra. Szent 
László Iskola

Sábado 5, 16 hs.: Mesa Redon-
da: Recordando la Revolución 
húngara de 1956 (en castellano). 
Té. Colegio San Ladislao 
Sábado 5, 18.30 hs.: Grupo 
de Teatro Trece-Ocho presenta  
“Amar y vivir”, comedia en cas-
tellano. Dirección general: Anna 
Giovagnoli. Hungária
Domingo 6, 11-18 hs.: Paseo de 
las Colectividades: Gastronomía 
y artesanías de 40 colectivida-
des. Donato Álvarez y Bacacay. 
Capital
Domingo 6, 17 hs.: Conciertos 
corales de la Asociación Kodály 
Argentina. Organiza Carolina 
Wagner. Mindszentynum 
Miércoles 9, 18 hs.: Reunión 
Feria de Navidad. Inscripciones 
para stands. Hungária
Jueves 10, 19 hs.: Ciclo de difu-
sión cultural: "Cerebro, arte, mú-
sica y salud: Identidad, comuni-
cación no verbal, genealogía 
musical familiar y creatividad." 
Gabriela Wagner. Cena. Mind-
szentynum
Sábado 19, 20 hs.: Conmemo-
ración Revolución 1956, en hún-
garo. Organiza ZIK. Hungária
Viernes 25, 21 hs.: Peña folkló-
rica. Mindszentynum
Sábado 26: 2ª evaluación del 
ZIK y 6ª clase de perfecciona-
miento lingüístico. Colegio San 
Ladislao

November      
November 1, péntek, 20.30 
óra: Gaál Gergely országgyű-
lési képviselő előadása: „Ma-
gyarországi gazdaság és politi-
kai helyzet”. Vacsora. Hungária 
November 2, szombat, 10.30 
óra: 56-os megemlékezés 
(AMISZ évzáró). Plaza Hung-
ría, Ramallo - Av. Goyeneche 
sarok, Capital
November 2, szombat, 18 óra:
Gráf Zsuzsa és a montevideói
Kárpátia kórus koncertje Fóthy 
István emlékére. Mindszenty-
num
November 3, vasárnap, 10.30 
óra: Reformáció. Úrvacsorás 
Istentisztelet. Nt. Écsi Gyön-
gyi. Evangélikus Egyház
November 4, hétfő, 20 óra: 
AMISZ évzáró Választmányi 
gyűlés. Evangélikus Egyház
November 6, szerda, 20 óra: 
Szőnyi Ferenc volt nagykövet 
irodalmi előadása. Hungária
November 9, szombat: ZIK 
évzáró
November 10, vasárnap, 
12 óra: Szent Erzsébet mise. 
Mindszentynum
November 16, 20.30 óra: 55. 
Cserkészbál. Hungária

Október 6: spanyolul, 
Rev. David Calvo
Október 13, 20 és 27: magyar
nyelven Nt. Écsi Gyöngyi

November 3-án 10.30 órakor 
a Reformáció emlékünnepélye 
az Evangélikus Egyházban. 
Lelkész: Nt. Écsi Gyöngyi

El Zrínyi Kör agradece de cora-
zón a todos los que donaron 
ropa para la feria americana. 
El resultado fue más que positi-
vo, tanto en lo económico como 
en lo moral. Donamos a Cáritas 

todo lo que no se vendió. 

Noviembre      
Viernes 1º, 20.30 hs: Conferen-
cia del parlamentario húngaro 
Gergely Gaál. Cena. Hungária
Sábado 2, 10.30 hs.:  Conmemo-
ración Revolución de 1956 (org. 
FEHRA). Plaza Hungría Ramallo 
esq. Av. Goyeneche, Capital 
Sábado 2, 18 hs.: Concierto en 
memoria de Esteban Fóthy: Zsu-
zsa Gráf y coro Kárpátia, de Mon-
tevideo. Mindszentynum
Domingo 3, 10.30 hs.: Culto de 
la Reforma, Santa cena. Iglesia 
Luterana
Lunes 4, lunes, 20 hs.: Reunión 
fin de año del Consejo Directivo 
de FEHRA. Iglesia Luterana
Miércoles 6, 20 hs.: Conferencia 
del ex embajador Ferenc Szőnyi, 
en húngaro. Hungária
Sábado 9: Fin de curso ZIK
Domingo 10, 12 hs.: Misa Santa 
Isabel. Mindszentynum
Sábado 16, 20.30 hs.: 55º Baile 
de Gala Scouts húngaros. Hungá-
ria

Mátyás Attila, a nagyváradi lutheránus-evangélikus egyházköz-
ség esperese felhívta a figyelmet arra, hogy pogányosodik az egy-
ház, egyre több az ateista, a közömbös ember, továbbá a politiku-
soknak is fel kell ismerniük azt, hogy egyedül egyetlen szervezet 
sem fogja tudni mindenki boldogulását biztosítani. (Erdély On-line)

A sportpálya mellett gyerekeknek!
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