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Csapó Endre (Sydney):

Nem tört ki a nagypénteki háború

Békésen telt el húsvét ünnepe is, többé-kevésbé egyetrémhírnek bizonyultak az Irán elleni értenek az Egyesült
háborúról, nem is beszélve a 3. Világhá- Államok-vezette nagyború kitöréséről szóló, nagypéntek előtt hatalmi politikával. A
„nemzetközi közösség” a mai angolszász
néhány nappal elterjedt hírek.
A Komszomolszkaja Pravda - többmil- vezetésű nagyhatalmi érdekeket szolliós példányban megjelenő moszkvai lap gáló államok nemzetközi egyetértését
- internetes honlapján, nagyhét keddjén megjelenítő olyan kifejezés, amely inmegjelent írásának már ezt a címet adta: tézményi hitelességet kápráztat anélkül,
„A 3. Világháború április 6-án reggel hogy mögötte bármiféle intézmény vagy
4 órakor kezdődik?” A lap beszámolója szervezet lenne. Arra utalunk, hogy a
háború, mint nemszerint amerikai és
zetközi intézmény, e
nyugati tv-csatornák
ﬁkcióval élő politikai
azt állítják, a Pentaakarat monopóliuma
gon erre az időpontra
lett. Nem is lenne
tűzte ki iráni objektugyakorlati értelme
mok bombázásának
az ily módon együta megindítását. Az
tes politikai akaratot
orosz lap jelentése
képező államokat
alapján a szenzációs
felsorolni. Fogadhírről a tv-csatornák
juk el: nemzetközi
újságírói az izraeli
közösség, amely
titkosszolgálatokhoz
nincs, de van, haközel álló kollégátalma mérhetetlen,
iktól szereztek tués nem vonható
domást. Az izraeli
felelősségre.
titkosszolgálatok
Bibó István eleviszont a maguk
mezte a háborút, mint
részéről azt állítják,
intézményt ekként:
hogy az orosz fel„A háború a XIX.
derítés osztotta meg
századtól kezdve újvelük e titkot - írja a
ból mind totálisabbá
bulvárlap.
Nagaszaki, 1945. augusztus 9.
válik. Jött az általános
A Komszomolszkaja
Pravda tudni vélte, hogy az Egyesült védkötelezettség: a háború az 1. VilágháÁllamok biztos távolból, a Perzsa- ború végével az emberi haladás és bolöbölben felsorakozott hajóiról, illetve dogság első számú ellenségévé lépett elő,
törökországi és iraki bázisairól kezdi aminek megelőzése és megszüntetése a
meg az iráni nukleáris és kormányob- világháború után alakult világszervejektumok bombázását. Az orosz lap ezt zetek legfőbb célkitűzése lett. Mindezt
követően már egy nagy háború kibon- betetőzte az atombomba megjelenése,
takozásának a lehetőségét vetíti előre. Az amely a technika haladásának jóvoltából
összecsapásokba belesodródna az összes ma ott tart, hogy az emberiség totális
szomszédos állam, Indiától Izraelig és pusztulásának perspektíváját is magában
rejti. Ezzel a háború »fejlődése« elméleSzaúd-Arábiától a Kaukázusig.
A hírrel kapcsolatban az orosz vezérka- tileg elérte a maga »csúcspontját«, s most
ri főnök nyilatkozott. Szerinte az Egyesült már csak a gyakorlati megvalósítás vagy
Államok nem tudna győzni egy Iránnal visszafordulás alternatíváin van még egy
vívott katonai konﬂiktusban, még ha a kis időnk gondolkodni.”
Itt még kifejti, hogy a rettegésnek
Perzsa-öbölben összevont haderői képesek is érzékeny csapásokat mérni a terüle- ezt az egyensúlyát felborítja az a szemtére: „Lehet súlyos károkat okozni Irán lélet, hogy preventív háborúval kell
katonai és ipari potenciáljában, de győzni megoldani a kérdést, amihez kívánatos
nem lehet” - mondta Juríj Balujevszkíj a politikai és katonai fölény „abban a
Moszkvában az Interfax orosz hírügynök- sokszor teljesen őszinte hitben, hogy ilyen
ség jelentése szerint. Az esetleges csa- eszközök birtoka csak a másik, »rossz«
pások ugyanis „visszahatásokat” válta- ország kezében veszedelmes a békére - az
nának ki az egész világon, az Egyesült övében nem. Életkérdése tehát az emberiÁllamok éppen ezért „nagy politikai ségnek, hogy az atomháború veszedelmét
hibát követne el, ha elszánná magát arra, a rettegés pillanatnyi egyensúlya helyett
hogy csapásokat mérjen Irán területére”. a nemzetközi szerveződés valamiféle
A rémhír kitalálóját valószínűleg az előrehaladása is csökkentse. (...) Ennek
Egyesült Államok hírszolgálatának azok jegyében jöttek létre a világszervezetek
a jelentései hozták izgalomba, amelyek alapokmányai, amelyek nemzetközi jogiszerint az amerikai hadseregnek kész lag előbb részben, majd teljesen tilosnak,
tervei vannak egy Irán elleni légicsapás- nemzetközi jogsértésnek nyilvánították a
ra. Szerencsére ez csak a régóta folyó háború kezdeményezését, a támadó hászóháború egyik ijesztgetése volt, és borút, s nemzetközi közösségi feladatnak
talán csak a miatt lehetett komolyan ven- annak megakadályozását.”
Viszont „a támadással szemben védeni, mert ugyanakkor újabb félelemkeltő
diplomáciai pengeváltások csattognak az kező háború továbbra sincs s nem is
iráni kormány és a „nemzetközi közös- lehet nemzetközi jogilag megtiltva, s
háborús konﬂiktus esetén a háborús feség” között.
Ez az idézőjelbe tett valami csupán ké- lek általában továbbra is kölcsönösen a
nyelmes lerövidítése egy csak hosszasab- másikat minősítik támadónak és magukat
ban kifejezhető nemzetközi együttesnek, védekezőnek.”
olyan államok csoportjának, amelyek
Folyt. a köv. oldalon
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Tények Trianonról – és néhány idézet
Magyarország területének 71,4%-a, lakosságának 63,5%-a került
idegen országokhoz,
vagyis a 325.411 km 2
terület 92.833 km 2-re
zsugorodott. A lakosság létszáma pedig 20.900.000-ről
7.980.000-re csökkent. Imádkozzunk,
emlékezzünk, hogy megismerjük a
múltat, megértsük a jelent, és legyen
jövőnk!
(bb)
Lord Rothermere:
“... Az összes szerződések között,
amelyek a világháborút követték, a
trianoni szerződés a legmenthetetlenebb. Gennyedő sebet hagyott Európa
szívében, amely nem fog begyógyulni,
míg a létező igazságtalanságnak véget
nem vetnek...”
Benes Edvárd:
“Igaz csehszlovák politika elképzelhetetlen volt anélkül, hogy annak
képviselői a végső gyakorlati következményeket ne vállalták volna, mert
ezek a következmények minden logikai
vonalon azonosak voltak: a területi
status quo lerombolását igényelték, s
vele párhuzamosan vagy egy nagy orosz
irányítású pánszláv Birodalom kialakulását, vagy pedig egységes szláv nemzeti
államok életre hívását a régi határok
félretolásával, népi demokratikus és
progresszív alapokon. A szláv politika
számára sosem volt más lehetőség a
megoldásra”.

1920. június 4. (péntek)

Korabeli tudósítás
„A budapesti
templomokban
megkondultak
ma a harangok,
a gyártelepek
megszólaltatták
szirénáikat és
a borongós,
őszies levegőben
tovahömpölygő
szomorú hanghullámok a nemzeti
összeomlás fájdalmas gyászát jelentették.
Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó
magyar városokat: a kincses Kolozsvárt,
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vártanúk
városát, Aradot, és a többit, mind felnevelt kedves gyermekeiket, a drága szép
magyar centrumokat. A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor
daccal tüntetett az erőszakos béke ellen.
Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt
állt. A mulatók zárva voltak, a vonatok és
a kocsik megálltak, s a munkások letették
szerszámaikat néhány percre ezen a fekete pénteken.”

Padányi Viktor tanulmányából:

“Az első világháború egyetlen, történelmileg mérhető eredménye az volt, hogy
nyolcfelé törték Európa arcvonalát és minden lényeges részében szláv kezekre adták.
Ezzel az a sáv, amelynek a Belső-Európára
irányuló külső, ellenséges tendenciák elnyelése szinte már-már metaﬁzikai lényege volt

ezerötszáz éven át, automatikusan vált a BelsőEurópát veszélyeztető
tendenciák felvonulási
területévé.”
“Versailles-ban nem
tudták, hogy a nem
szláv Európa keleti határát jelentő 900 kilométeres zóna a 20 és 28
hosszúsági körök között
politikailag, gazdaságilag, stratégiailag és
kulturálisan egyaránt a kontinens biztonsági
zónáját jelenti, másfél ezer éve a Keleti
Arcvonalat, amelyet feldarabolni és az
ellenség kezére adni öngyilkosság volt.”
*

Egy népszavazás hordaléka
Üzenet mindenkinek, aki 2004.
december 5-én megtagadta
honﬁtársait

Galán Géza Felvidéken született színművész szavai:
Kde domuv muj („hol a hazám”- Szerk.)
- Hároméves koromtól ezekkel a szavakkal
kezdődött az a himnusz, amelyet gyakran
hallottam: a csehszlovák himnusz első
sora. Most a hatodik X-en túl már biztosan
tudom, mi hiányzott igazán, mi az, ami
most is fájó hiány az életemben. A haza.
Komáromban az akkori Magyarországon
születtem, aztán hontalanul, hazátlanul,
otthontalanul, kitelepítve, bujdokolva, kilakoltatva, albérletekben meghunyászkodva
kellett élnem eddig több mint 60 évet, holott
szülőhazámat sohasem hagytam el. Három
éves koromban ő hagyott el engem. És
azóta magyarnak számkivetve, máig nem
vagyok magyar állampolgár. Már nyolcadik
éve újra a leszűkített határokon belül élek,
kötelességeim, adóim sokszor meghaladják
a lehetőségeimet, ám a jogaim minimálisak.
Például nem választhatok, és nem vagyok
választható. Kirekesztettként éltem Csehszlovákiában, pláne Szlovákiában, és kirekesztettként élek hosszantartó és sorozatos
megaláztatások, valamint sok pénz árán
szerzett tartózkodási engedéllyel, most itt,
a maradék Magyarországon is. Hogy hol az
én hazám? Csak az álmaimban. Nappal
hontalan vagyok. Fogytán az időm. Az édes
haza, az édes otthon élménye talán már csak
az égben vár reám. (Lejegyezte: ﬁlantrop
- Nemzeti Hírháló - Kiemelések tőlünk. Szerk.)
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Május 1-je Budapesten ............. 2.o.
Alaszka (Székásy M.) ............... 3.o.
Saáry Éva: A két Gyuri .............. 3.o.
Habsburg Leopoldina ................ 4.o.
Vívóink Magyarországon .......... 4.o.
MAGYARORSZÁGI HELYZET .. 5.o.
Mar del Plata-i magyarok .......... 6.o.
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Mosolygó anyanyelvünk .... HUFI IV.
Könyvtár szemelvények .... HUFI IV.
Los vinos húngaros .................. SP I
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Música en el Año Kodály ........ SP III
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Mindszenty József emlékmise

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.

Kedves Zsuzsó!
Újságodban szinte minden érdekel, s
nagyon jó érzés annyi ismerősről olvasni, sőt képeket is látni. Csak csatlakozni
tudok a sok szívből jövő gratulációhoz,
mert valóban remek az újság szerkesztése, tartalmilag, formailag, szinte minden
szempontból. El is határoztam, hogy eleget teszek megtisztelő felszólításodnak,
és írni fogok bele, mert hiszen lenne mondanivalóm. Rengeteg élmény, tapasztalat
s ezeket visszatükröző gondolat és érzés
gyülemlett fel az egyre hosszabb magyarországi tartózkodásaink során; szemszögünk természetesen a latin-amerikai
magyar (jómagam), ill. az évtizedek óta
Latin-Amerikában élő dél-európai (férjem
Vicente) és a Latin-Amerikában született
magyar-spanyol, értelemszerűen tri-kulturális ﬁatal (Adri lányunk) szemszögéből
tevődik össze.
Fedor Aliz, Caracas ÉS Budapest
(l. Aliz első benyomásait alább)



Kedves Zsuzsó!
Megkaptam az újságot és, mint mindig,
most is nagyon élveztem és kiolvastam
azonnal. Sokáig tartott, amíg nálunk egy új

Magyar stand az idei
nemzetközi könyvvásáron
Buenos Airesben

A hely meszsze volt az ideálistól, de jó volt
a látogatottság.
Az Európai
Unió standja,
amelynek a magyar stand részét
képezte, megnyerte a legjobb
külföldi kiállítónak járó díjat.
Ezt 2007. május
3-án este vette át
Gustavo Martín
Prada nagykövet,
az Unió képviseifj. Egey Gyula standfe- letének vezetője.
lelős a kiállított könyvekkel
(Az adatokat és a
fotót köszönjük Dr. Bács Zoltánnak. Szerk.)
NEM TÖRT KI...

folyt. az 1. oldalról

Fogalmazás kérdése, hogy ki a
kezdeményező. Végül is a háború, mint
nemzetközi intézmény változatlanul jelen
van, a győztes akarata továbbra is a nemzetközi jog alapja. Változatlanul érdemes háborúzni a győzelem feltételeinek birtokában,
a zsákmányt a győztes joga törvényesíti.
Az Irán elleni háború - ha lesz, ha nem
lesz - indokolása is azon alapszik, hogy
ki a kezdeményező. Kissé áttételesen
ugyan, de Irán támadó szándéka abban
nyilatkozik meg, hogy urándúsítókat
épít, ami - megfelelő mennyiség esetén
- alkalmassá teszi atombomba készítésére,
és ezzel veszélyeztetheti (!) a békét, mert
nem tartozik a magukat megbízhatónak
nyilvánító hatalmak közé. A megoldás egy
megelőző háború lehet, ami természetesen
„védekező” jellegű. Ilyen háború volt az
Afganisztán elleni, amely a „terrorizmus
fészke” volt, és ilyen az Irak elleni háború
is, amelyhez a „tömegpusztító fegyverek”
feltételezett titkos gyártása adott indokolást.
A feltételezés nem igazolódott be, ekkor
új indokolás született: demokratizálni kell
az országot. Nolens volens. Az emberi haladás szolgálatában. Nemes céllal igazolt
cselekedet.
Irán váltig azt állítja, hogy atomreaktoraival erőműtelepeket akar üzemeltetni, nincs
szándékában atomfegyvereket gyártani.
Ellenvethető, hogy ha mégis szándékában
van, akkor is ezt mondaná. Fegyverkezik
- ami ugyancsak nem különleges, mert
minden ország fegyverkezik - közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát fejlesztett
ki. Viszont az is igaz, hogy ebbe nukleáris
robbanófejeket is bele lehet tenni - ha majd
elérkezik arra a magaslatra nukleáris iparának fejlesztése során.

2007. Június

szolgáltatót szereltek be, ezért most különösen az otthonról küldött beszámolók voltak
számomra érdekesek (és elszomorítóak),
mert Internet nélkül nem tudtam, mi történt
az utóbbi időben, csak hallomásból. Sok
puszit küldök
Rábai Kati



Kedves Zsuzsó!
A „szkeptikusok” sorából, szívből gratulálok az újságnak! Megérte a fáradságot.
Továbbra is számíthatsz hirdetői támogatásomra! Ölel
Sebess Péter, Cariló
(Az AMH örül, hogy sikerült mégegy bevallottan „szkeptikust” megnyernie!)



Kedves Zsuzsó!
A kitűnő újságodat fokozott érdeklődéssel
forgatom; úgy is, mint olvasó, és úgy is,
mint volt ifjúsági tagtárs és jó barátod.
Szeretettel üdvözöl és a laphoz további nagy
sikert kíván
Keve László
(Ahogy előzőleg közöltük Laciról (l. AMH
március 6.o.), most újabb jelzéséből megtudtuk, hogy az egészségi fronton már jól
van. A stressz-okozta rosszulléten sikeresen
túltette magát. Munkája miatt sokat kell
utaznia vidékre – és az évek „nem múlnak
el nyomtalanul”... Szerk.)

A mise utáni ebédMájus 6-án a mártír bíbore zsúfolásig megtelt a
ros halálának évfordulóján
nagyterem, kedves venP. Finta Lajos mondott misét
dégként jelen volt Tóth
a Mindszentynumban. Az
Kristóf ref. lelkész is,
Evangéliumból a Jó Pásztort
családjával. Remek hanidézte, aki nem hagyta el
gulat uralkodott és szép
tévelygő bárányait és életét
énekkel köszöntötték
áldozta értük. Párhuzamot
fel a születésnapjaikat
vont Mindszenty áldozatos
ünneplő Redl Izát és
életével, aki egy ellenséges
Trefán Erzsit (A szerző
világban is bátran kiállt híszerényen elhallgatja, hogy
veiért, hitéért, még azokért
őt magát is fölköszöntötték!
is, akik elhagyták, mert ezt
Szerk.) - A közgyűlés már
pásztori kötelességének érezcsak formalitásként, szép
te, és mert Isten sohasem
csendben folyt le; a már
hagyja el azokat, akik benne
egy éve megválasztott és
hisznek és bíznak.
eddig külföldön tartózkoE sorok írója töredelmesen
dó Fóthy István elnök
bevallja, hogy az alig 10 percsak most lépett hivaces beszédnél tartalmasabtalba, és a választmány
bat, felemelőbbet és szebbet
összetételében sem volt
hosszú évek óta nem hallott MINDSZENTYNUM Argentínai
semmi változás.
katolikus templomban. Saj- Magyar Katolikusok Egyesülete
Gfoto.org
Reméljük, hogy a Mindnálatos, hogy Finta páter
misszionárius egy évben csak kétszer jöhet szentynum továbbra is szilárd oszlopa mael a távoli La Riojából, de biztos, hogy ez rad az argentínai katolikus magyaroknak,
alkalommal szavai termékeny talajra hullot- bár nagyon érezni egy állandó magyar plébánosnak a hiányát.
tak a magyar katolikusok között.
Kurucz László

Népünnepély május 1-jén
A „ha már itt vagyunk, megnézzük”
mottó alapján, május 1-jén mi is kimentünk a Városligetbe. Az idő pompás volt;
a hazaiak és a turisták versenyeztek a
sörivásban, a kirakodó vásáron páratlanul
kedves eladókkal volt dolgunk, a színpadokon egymást váltogatták a jó műsorok,
szóval, igazi majális-hangulat volt, mindenhol jókedv és vidámság uralkodott ... és

Szakértők kétségbe vonják az iráni
állítást, miszerint már elkészült 3000 urándúsító centrifuga (novemberben még csak
328 volt!), amivel a világ tudomására hozzák, hogy nem fogadták el a nemzetközi
közösség tilalmát a dúsításra. És ha kész is
van, mi ez ahhoz képest, hogy valamirevaló
atomfegyvergyártáshoz sok tízezer centrifugára van szükség? 3000 centrifuga egyetlen
reaktor működéséhez sem elég.
Egyetlenegy bomba legyártásához
3000 centrifuga egy esztendei folyamatos
működése lenne szükséges. Valószínűnek
tartják a szakértők, hogy saját tájékozatlan közönségüket ámítják olyan
sikerekkel, mintha eredményesen ellenállnának a gonosz nyugati hatalmak
erőszakoskodásának. A 70 milliós országban növekszik az elégedetlenek
száma Mahmoud Ahmadinedzsád elnök
harcias, hetvenkedő politikájával. Nagy
ceremóniával megtartott sajtókonferencián
tudatták a világ hírszolgálatával a 3000
centrifuga elkészültét, maga az elnök
dicsekedett így: „ Kijelentem, hogy mától kezdve drága országunk is belépett a
nukleáris nemzetek klubjába és képesítve
van a nukleáris üzemanyag ipari termelésére.” De arról nem szólt, hogy ezek a
centrifugák már dolgoznak-e.
Az atomenergia ügyben legilletékesebb
iráni vezető, Ali Larijani hangsúlyozta,
hogy Irán hajlandó újra tárgyalni Nyugattal,
és készségesen szolgáltat biztosítékot arról,
hogy atomenergia-programja csak békés
célokat szolgál. De kijelentette azt is, hogy
Nyugat el kell fogadja tényként Irán
nukleáris programját, mint elutasítását annak a követelménynek, hogy a tárgyalások
felvételének alapja a dúsítás leállítása.

egyszerre csak ... uh, ah, mit látunk?... Az
egyik sátor oldallapján Chávez és Castro
ölelgetik egymást és a
belső falon a már úgy
látszik hivatalos „venekubai” zászló éktelenkedik. Érezhetően
emelkedett a vérnyomásom. Amikor
aztán a propaganda
és agitációs anyaggal
bőven megrakott asztal mögül a kubai és
venezuelai baráti kör
magyar képviselője
elkezdte felmondani a politikai leckét,
jobbnak láttam tovább sétálni, mielőtt egy
teljesen meddő vitába szállnék vele.
Annak a több ezer magyar és külföldi,
a világpolitikában járatlan embernek, aki
tegnap elsétált e dicső sátor előtt, annak

Venezuela és Kuba egy az egyben ugyanazt
jelentethette. Regisztrálták, hogy most már
nemcsak egy, hanem
két kommunista ország van Dél-Amerikában. Aztán gondolom tovább söröztek
és a sült kolbászt se
fogyasztották kevesebb étvággyal. Tehát
így állunk, kedves olvasók!
Fedor Aliz,
Caracas ÉS Budapest

A Népszabadságban olvassuk: „Irracionális lenne a teheráni politika? A jelek
szerint igen. Egyetlen megfogható oka
lehet csupán az eltitkolt fejlesztésnek és a
politikai vezetők agresszív kijelentéseinek:
a fenyegetettség érzésének növekedése
Teheránban. Irán a sah bukása óta mindig
is a Nyugatban - különösen az Egyesült
Államokban és Izraelben - látta a fő ellenséget. Teheránban következetesen azt
állították, hogy a Nyugat az iszlám-világ
életére tör. Amikor aztán Bush elnök 2002
januárjában az unió helyzetéről tartott kongresszusi beszédében a gonosz tengelyét
alkotó országok között első helyen Irakot,
a másodikon Iránt, a harmadikon pedig
Észak-Koreát nevezte meg, majd egy év
múlva megtámadta és megszállta az elsőt,
Teherán úgy érezte, most ő következik
a sorban. Az iráni vallási vezetők arra a
következtetésre juthattak, hogy Szaddámot
azért lehetett legyőzni, mert a diktátornak
nem volt az ellenfél elrettentésére alkalmas
atomfegyvere.”
Az utolsó mondat minden bizonnyal
feltételezés, ami logikus következtetésnek
hangzik. Ugyanakkor Izrael honvédelmi
miniszterhelyettese, Efraim Szne felvetette, hogy: „Iránnak talán nem is kell a
Bombát használnia Izrael elpusztításához.
Irán atomhatalommá válása olyan mély
hatást fog tenni az izraeliekre, és olyan
mély depresszióba taszítja őket, hogy el
fogják veszíteni a reményt, és apránként
elmenekülnek, emigrálnak. A lehetséges
külföldi befektetők és bevándorlók vissza
fognak riadni a halálos fenyegetésben élő
zsidó államtól. Mindez együttesen az állam
összeomlásához vezet. Nekem azonban
az az érzésem, hogy Ahmadinedzsádnak

és szövetségeseinek nincs türelmük egy
ilyen hosszan elhúzódó végjátékhoz. Itt és
most törekednek Izrael megsemmisítésére,
a közvetlen jövőben, valamikor életük
során. Semmit nem bíznának a történelem
szeszélyére...”
Helyben vagyunk tehát az atomfegyverekkel: akkor is hatnak, ha nem léteznek,
bár Irán félelme indokoltabb a létező izraeli
atomfegyverektől, mint Izrael félelme a
majdani esetleges iráni atombombától.
A nyugati ember hódítóként, megszállóként jelenik meg a Közel-Keleten a
XIX. század óta, nagy szerepe van abban,
hogy ma ez a táj a nyugtalanság földje. A
gyarmatvilág összeomlását követően a muzulmánok szétáramlása veszélyes helyzetet
idézhet elő világszerte. Londonban Abdul
Raheem Green sejk az iszlám közösségekben terjesztett DVD-n arról beszél, hogy
Ausztráliát hamarosan iszlamizálni fogják
a muszlim családoknál tapasztalható babyboom útján. Kanadáról is hasonlóképpen
szólt: „Kanadában négy gyermekből egy
muszlimként születik. Ha ilyen gyorsan nő
ez az arány, akkor 20 éven belül a demográﬁai arány akár meg is fordulhat.”
Lehetne még szólni Nyugat-Európa országairól ilyen vonatkozásban, de ez már
más téma. A múlt század két világháborúja
és több száz kisebb háborúja fölbolygatta
az egész Földet, és ezeknek a háborúknak
a tervét Európa nyugati és Észak-Amerika
keleti partjain szerkesztették meg. Aggasztó, hogy növekvőben vannak a bajok
világszerte, és félő, hogy az elhárítás az
emberi szabadság károsodásával jön létre
egy diktatórikus nemzetközi közösségi
világrend által.
(Kiemelések tőlünk. Szerk.)

(Értesüléseink szerint az idén a Városligetben a munka napján az MSZP is ünnepelt a néppel együtt. Régebben kötelező
volt fölvonulni, de fölvonulás után volt
ingyen sör és virsli és munkásmozgalmi
nóták hangzottak el. Ebből az idén vajon
csak a sör és a virsli maradt meg? Szerk.)
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alaszkai kÉpeslapok

Ki nem emlékszik ifjúsági olvasmányai
közül Jack London könyveire, ahol az
alaszkai aranyásók és a hűséges szánvonó
kutyák kalandjait írja le? Vagy Balto eszkimó kutya hőstettének a leírására, amikor
szánon vitte Anchorage-ból Nome-ba egy
diftériajárvány alkalmából az oltó szérumokat mínusz 60º-os hidegben?
Mindez a romantikus olvasmány régen
felkeltette az érdeklődésemet ez iránt a
vidék iránt, és persze nagyon vonzott az a
gondolat is, hogy híres természeti szépségeit is megismerhessem. Ezért, amikor feleségemmel lányomék családját látogattuk
meg a Detroithoz közelfekvő Ann Arbor
városában, elhatároztuk, hogy elutazunk
Alaszkába is.
Amikor Alaszkába utazik az ember,
az első dolog, amit érzékel az, hogy még
Észak-Amerika más pontjaitól is nagyon
messze van, Dallason keresztül 13 óra.
Anchorage repülőterén megkaptuk a lefoglalt bérautónkat és a város közepében
fekvő Historic Anchorage Hotelig könnyen

Historic Anchorage Hotel (történelmi emlékmű)

eljutottunk. Ez sokkal patinásabb, mint a
Hilton, Sheraton vagy hasonló lánchotelek,
a város egyik legrégibb épületéből restaurálták és történelmi emlékműnek nyilvánították. A 2. Világháborúban Anchorage volt
az amerikai hadsereg főbázisa, és ezután
gyors fejlődésnek indult. Most Alaszka legnagyobb városa és kereskedelmi központja,
ahol az állam lakosságának a 45%-a lakik.
Gyönyörű tengerparti sétányán csodaszép
a kilátás a környező örökhavas hegyekre.
1000 évvel ezelőtt ez a part volt az athabascan őslakos indiánok lakhelye, az első
fehér lakosság csak 1915-ben telepedett
le, amikor a vasútvonalat kezdték Kínából
behozott kulikkal kiépíteni.
Az állam egyetlen autópályája innen
indul észak felé, bár 50 km után a Balto
múzeumról neves Wasilla helységnél keskeny országúttá válik a 400 km-re fekvő,
1917-ben megalapított Denali National
Parkig. Ez a világ legnagyobb nemzeti
parkja 24.000 km2 kiterjedéssel, amelyben

A Denali Park növényzete eléggé gyér,
nem hasonlítható a dél-argentínai nemzeti
parkokéhoz. A fő érdekessége az állatvilág.
Így láttunk barna és feketemedvéket, óriási
karibu-csordákat, néhány magányos jávorszarvast (moose, Alaszka jelképes állata),
prérifarkast, vörös és ezüstrókát. Általában
az út mentén, néha az utat keresztezve,
főleg a medvék mutatták magukat érdektelennek a buszok iránt. A parkban fekszik
Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsa,
a 6194 métert mérő McKinley hegy, amelyet az indiánok továbbra is Denalinak,
a “Nagy”-nak hívnak. Szerencsénkre, 5
percre a csúcs kibukkant a felhők közül,
ami ritkaság.
A vacsoránál meg akartuk kóstolni a híres alaszkai lazacot. A menün mint sockeye
salmon szerepelt. Megkérdeztük mi ez,
és egy szakértői előadást kaptunk. Négy
típusú lazac van: a sockeye vöröslazac a
legdrágább (amit a menü jobboldalán is
észleltünk!), a ﬁnom éttermekben csak ezt
szolgálják fel. A piacon árult és a füstölt lazac a coho (ezüst) változat. A chum (kutya)
lazacot a “lower 48”-ba küldik, ahogy az
alaszkaiak lenézően hívják az USA többi
(“lejjebb fekvő”. Szerk.) államát. Végül is
a létra legalján levő púpos rózsaszín lazac,
amiből a legtöbbet halásszák, konzervbe
megy.
Másnap Denaliból a csak 200 km-re a
Chena River partján fekvő Fairbanks városa volt a célpontunk. A látványos város már
majdnem az északsarki körnél fekszik, az
alaszkai vasút legészakibb pontja és aranyásó városként alapult a XIX. század végén.
Alaszka 2. városa, kulturális központja és
az alaszkai egyetem székhelye. Ez egy az
egész városra lenéző dombtetőn fekszik,
teljesen modern, nagyon érdekes hajófor-

Lisi az ijesztő nagyságú grizzly-medvével
(Glenalleni kitömött állatok múzeuma)

egy medvét megtámad. Innen az út az
impozáns Matanuska gleccser közepén
vezet Anchorage felé. Az út mentén meglátogattuk Alaszka egyetlen pézsmaökör
(musk-ox) farmját, ahol Grönlandból
hozott példányokkal újrahonosítás végett
tenyésztik ezt az amerikai kontinensen már
teljesen kihalt állatfajtát.

Alaszka egyeteme Fairbanksben

mában épült és egy kivételesen érdekes
múzeumot tart fenn. A kiállító termekben
az állam flórája, faunája, az őslakosok
(eszkimók és athabascan indiánok) kultúrája, az aranyásók táborai és a modern
olajcsövek építése egyaránt megtalálhatók,
rendkívül színvonalas kivitelben. A város
másik nevezetessége a Pioneer Park, egy
1900-as bányavároska tökéletes reprodukciója, antik vasúttal, amely körüljárja a
parkot, megállókkal az indián faluban és a
salmon bake vendéglőben. Mert ez a park
fő attrakciója, a tipikus alaszkai halak,
lazac, halibut és tonhal roston sütve nagy
salátatál választékkal, ﬁx áron.

A szerző a Denali National Parkban

privátautók nem közlekedhetnek a bejárat
közelében fekvő látogatóközponton túl. A
parkban nem működhetnek se hotelek, se
vendéglők, ezért az első célpontunk a sebes
folyású Nenana River partján épített szép
kilátású hotel volt, a parktól kb. 6 km-re. Innen indult másnap korareggel a turistabusz,
amely 9 órán keresztül viszi a látogatókat
az egyetlen, 149 km hosszú murva úton.
(A buszban mindenki kap egy étel- és italdobozt, amelyet kizárólag a buszon szabad
elfogyasztani, nehogy véletlenül akár egy
morzsa is leessék a buszon kívül, ami a
természetet megzavarná. Persze az organikus hulladék, az aluminium konzervdobozok és plasztik palackok külön-külön
szemetes zacskókba kerülnek, amelyeket a
turistavezetőnk állandóan körülhord...)

pet, ahol az építőgépek elsüllyedtek. Mégis
sikerült néhány hónap alatt az Anchorage
felé vezető utat kiépíteni, Kanadán keresztül a hadigépezetet a partig szállítani
és ezáltal rövid időn belül a japánok által
elfoglalt Aleuti szigeteket véres csatákkal
visszafoglalni. Bár Tok városházán az a
szöveg szerepel, hogy Észak-Amerika
leghidegebb lakott helysége, a hőmérséklet,
mint Fairbanksben is, júniusban meglepő
módon 30ºC körüli kánikula volt.
Tokból az út nyugat felé Kanadába
vezet, délre pedig egy helyenként eléggé
rossz országúton, állandó forgalmat lassító
kitérőkkel Glenallen helységbe, a Wrangell
hegység és gleccser, kis tavak, gyors hegyi
patakok és gyönyörű erdők mentén. Glenallen a rézbányászat központja volt, most
csak pár házból, egy nagyon jó hotelból és
Alaszka legjobb múzeumából áll. Egészen
élethűen láthatók itt egyes kitömött állatok,
állatcsoportok, mint a farkascsorda, amely

Pézsmaökör-farm

Anchorage-ben ismét a Historic Hotelben
szálltunk meg. Másnap Alaszka (a Kenai
Inlet mentén végig a tengerpart mellett
vezető) egyik legszebb országútján jutottunk el a Girdwood és a Portage gleccserekig, majd egy egyirányú nagyon keskeny
alagúton keresztül az óriási luxushajók
kikötőjéig Whittierben. Másnap meglátogattuk a neves vasárnapi piacot Anchorage-ben, ahol az eszkimó és indián kultúrák
kézműveit és mindenféle egzotikus ételt is
adnak el, tipikus öltözékekben.

A szerző felesége Lisi a Fairbanksi Pioneer
Park vasútvezetővel

Fairbanks után a 400 kilométerre fekvő,
800 lakosú Tok felé irányultunk. Ez az
1942-ben óriási nehézséggel kiépített
alaszkai országút logisztikai központja.
Télen, a mínusz 70 fokos hidegben lehetetlen volt bármilyen munkába is kezdeni;
alighogy langyosabb lett, a permafrost
megolvadt és sártengerré alakította a tere-

Tankolás a Portage-gleccser tövében

Innen az utunk már a repülőtérre vezetett, 7 óra Dallasba, 12 óra várás, és újabb
12 óra repülés, a 6 óra időkülönbségű
Buenos Airesbe...
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Saáry Éva (Lugano):

A két Gyuri

Az „idősebb” apám barátja,
Budai György volt, ha ugyan „barátságnak” lehet nevezni azt a csipkelődő, vidám
cimboraságot, amely őt a többi emberekhez
kötötte. (Magányos egyéniség volt, nem
osztotta meg gondolatait senkivel).
Midőn fiatal lányként megismertem,
Gyuri negyvenes éveit taposhatta. Nem volt
Adonisz. Göndör haj, rövidlátó, sokdioptriás
üvegen keresztül pislogó, apró malacszem,
kövérkés testalkat, félszeg mozdulatok. Az
angolosan hosszú sortnadrág még növelte a
komikus hatást. Tréfálkoztak is vele eleget.
Állandó céltáblája volt a jó és kevésbé jó
vicceknek, átejtéseknek.
Apu gyakran mondogatta neki ebéd-vacsorameghívások alkalmával:
- Egyél, Gyurikám, egyél!
- Eszem, Pista, eszem.
- Te nem eszel, hanem zabálsz!
Na, de ezek haveri ugratások voltak.
Alapjában véve kedvelték egymást.
Gyuri a 45-ös összeomlás utáni években
a nyarakat Balatonkenesén töltötte, s midőn
én - a család orvosi hagyományai ellenére
és közmegbotránkozást okozva -, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem földtan-szakára
iratkoztam, elégedetten bólogatott: - Okosan tetted! Olyan rendszer még nem volt,
de nem is lesz, amely egy geológust meg
tudna dolgoztatni!
Ő ugyanis ezt a szakmát művelte, - s most
már elmondhatom, mivel régóta a fellegek
rétegeit kopogtatja -, nem törte magát össze
a munkában. A háborús években készített
térképek másolatait gondosan eltette, s
midőn a budapesti Földtani Intézetben
minden elpusztult, és új fölvételeket kellett
(volna) csinálni, a régieket adta elő - gondtalan nyaralásai után.
Egy ilyen alkalommal történt, hogy kis
szürke kutyánkat elütötte a ház előtt egy
autó. Súlyos sebesülten hoztuk be.
Apu megvizsgálta, s kimondta az ítéletet:
- Menthetetlen. Agyon kell lőni!
Gyuri azonban nem értett ezzel egyet.
Agglegény lévén, semmi kötöttsége nem
volt, s így napról-napra a beteg állattal
foglalkozott. Kanállal etetgette, simogatta,
beszélgetett vele.
A gyógyulás hónapokat vett igénybe, de
Gyuri gondos ápolása következtében és az
orvosi vélemény ellenére, mégiscsak bekövetkezett. A kutya lábra állt, és jótevője
nevét átvéve, ő is „Gyuri” lett: a ﬁatalabb
Gyuri!
Soha olyan szelíd, ragaszkodó, soha
olyan játékos állatot! Részt vett minden
programunkban, minden időtöltésünkben.
Ha kimentünk a Balatonra, elsőként ugrott
be a csónakba, s midőn vízbe ereszkedtünk, hogy nagyot ússzunk a szürkészöld
hullámokban, ő is azonnal utánunk vetette
magát, nem kis riadalmat okozva, belénk
kapaszkodva a körmeivel... Velünk sétált
a parkban, az esti mólon, sőt még az éjjeli
mulatóhelyekre is utánunk jött; ott botladozott a táncolók lába között...
Ha föllapozom a fényképalbumot, mindenütt ott látom bohókás, nevető (mert a
kutya is tud nevetni!) képét - letört, soha
helyre nem igazodott félfülével.
Aztán egy napon „nagy Gyurit” bevitték
a kórházba. Nem volt súlyos baja: egyszerű
vakbélgyulladás. Azt hittük, két héten belül
ismét körünkben lesz, megint nevethetünk,
viccelődhetünk vele.
Nem így történt. „Az operáció sikerült, a
beteg meghalt”. Gyönge szíve fölmondta a
szolgálatot. - Értetlen megdöbbenéssel kóvályogtunk a strandon, a tóparton, a házban.
Nem tudtuk fölfogni, hogy „ilyen ﬁatalon”,
„ilyen váratlanul”, ilyen „ostobán”... Ma is
magam előtt látom a félszeg sutaságában
is meghatóan kedves embert. „Veszítve
szeretünk csak igazán”... Akkor tudjuk
meg, hogy valaki mit jelentett számunkra,
amidőn már nincsen.
„Kis Gyuri” sokáig kétségbeesetten kereste.
Valahányszor nyílt a kapu, valahányszor
fölzúgott egy motor... majd egy reggelen
ő is elszenderedett. Pedig nem volt öreg.
Valószínűleg, a bánat vitte el.
Hadd álljon itt emlékére - emlékükre
- ez az írás.
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BRAZÍLIAI HÍRADÓ
(Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Portugália/Brazília - Ausztria és Magyarország
uralkodó házainak családi kapcsolatai
Leopoldina boldog! - ezt írja
Mária Lujzának, kedvenc testvérének, Napóleon özvegyének. Már
azt gondolta - írja -, hogy pártában
marad, és lám, egy jóképű egzotikus
trónörökös herceg lesz a férje! Dom
Pedrót már egy miniatűr festményen
látta és nagyon megtetszett neki.
Aztán mindig is vágyott Amerikát
megismerni!
Leopoldina hatalmas kísérettel érkezik,
ahogy az gazdag uralkodóháKlemens Wenzel Lothar
Charles-Maurice de Talleyvon Metternich-Winneburg zak leszármazottaihoz illik. Hat
rand-Périgord (1754-1838)
(1773-1859)
magyar nemesből álló testőrgárda
kíséri, Gróf Pálffy Miklós parancsEurópa hatalmasságai 1814 szeptemberé- nokkal. Továbbá számtalan komorna,
re összehívtak egy kongresszust Bécsben, komornyik, szakács, 81 hatalmas láda,
hogy a napóleoni háború után újrarendezzék ami kitesz mintegy 7.500 kg-t. Ezen túl
Európát. A Kongresszus 10 hónapig tartott, 24 kocsi, 118 ló. E felett maga Metternich
1815 júliusában fejeződött be. Két nagy- is nemtetszését fejezi ki, a hajóskapitány
hatalmú kancellár volt a főszereplő: az pedig nagyon méltatlankodik...
osztrák Metternich és a francia Talleyrand.
Leopoldina egy évszázados uralkodóház
Többek közt a kis portugál királysággal is neveltje, tudja, hogy mik a feladatai,
foglalkozott a Kongresszus, amely ország- kötelességei. Már portugál nyelvtudással
nak nagy érdekessége főleg abban állt, hogy érkezik, úgy, hogy a brazil fogadóbizottság
egy hatalmas és valószínűleg igen értékes, üdvözlőbeszédét hibátlan portugálsággal
gazdag kolóniával rendelkezett.
válaszolja meg.
A Kongresszus alatt Talleyrand magához
Az öreg portugál király, Dom João VI.
hivatta a portugál követet és azt üzente a nagy örömmel és valódi atyai szeretettel
27. portugál királynak, Dom João VI.-nak várta jövendőbeli menyét. Szépen beren(1767-1826), hogy emelje fel a brazil koló- dezett lakosztályába belépve, Leopoldina
niát Portugália és Algarve mellé és legyen legelőször saját édesapja, I. Ferenc császár
ez a három tartomány egy Egyesült Portugál mellszobrát pillantja meg, majd belelapozKirályság. 1815-ben meg is született a há- va a melléhelyezett albumba, családjának
rom portugál országnak az egyesülése.
képeit találja, amelyet Dom João VI. a
Metternich kancellárnak azonban még mellszoborral együtt rendelt meg Bécsben.
további tervei is voltak Portugáliával, A meghatódott menyasszony hirtelenjében
illetve Brazíliával. Úgy gondolta, hogy kezet csókol apósának. „Fiam boldogsága
Ausztriának jó volna egy ilyen hatalmas engem is határtalan boldogsággal tölt el” - e
és valószínűleg dúsgazdag természeti szavakkal öleli magához szeretettel előkelő
kincseken ülő, beláthatatlan gazdasági po- menyét az öreg király.
tenciával rendelkező és még kiaknázatlan
A jövendő brazíliai uralkodónő igen
országgal szorosabb kapcsolatba kerülni, és művelt, sokoldalú egyéniség. Különösen
ugyanakkor Brazíliát a nagyon erős angol a természettudományokhoz vonzódik.
befolyás alól is kikaparintani. Mindezt mi- Európából tudósokat hoz magával: Carl
vel lehetne legjobban elérni? Természetesen Friedrich Philipp von Martius bajor botaegy házassággal.
nikust, Spix bajor zoológust, Mikán és Pohl
A Habsburg-háznak mindig voltak botanikai egyetemi tanárokat Prágából,
kiházasítandó hercegnői, és lám-lám, Por- 3 festőt és rajzművészt, köztük a neves
tugáliának volt egy házasulandó Uralkodó francia Jean-Baptiste Debrét és Thomas
Hercege (Príncipe Regente). Az édesapák, Endert, aki egész úton rajzol, és végül
mármint I. Ferenc osztrák császár és ma- mintegy 700 rajzzal indul vissza Bécsbe,
gyar király és Dom João VI. portugál király hogy Leopoldina új hazáját rokonainak
egyetértettek a tervvel. Utóbbi már maga is bemutassa. Szintén Leopoldinával érkeznek
gondolkodott azon, hogy jó volna Európa Belvedere és Schönbrunn udvari főkertésze
egyik nagyobb, fényesebb uralkodó csa- és Schüh Rókus udvari könyvtáros és
ládjához tartozni, és hogy ez talán a Habs- ásványszakértő, akinek felesége a magyar
burg-ház lehetne, Európa egyik legrégibb és Bors Cecília. Utólag, amikor Leopoldina
legtekintélyesebb családja - tehát az ajánlat már valamelyest körülnézett új hazájában,
a kis Portugáliának álomszerű volt.
apjától „Lieber Papa” megszólítással hat
A formalitások nagyon hamar megtörtén- erdélyi csődört kér, mert írja, be kell itt indítek: a hozomány megtárgyalása, a leányké- tani sürgősen a nemes lovak tenyésztését...
rés, és végül a
Leopoldina igen jó lovas volt.
házasságkötés
Nos, és a „jóképű egzotikus herceg”, Dom
per procura
Pedro? Tehetséges ifjú, még zenei tehetsége
Bécsben. A 20
is van - az egyik brazil nemzeti dal az ő
éves Habsburg
szerzeménye -,
Leopoldina Jode eddig egész
sepha Carolimás legényéletet
na főhercegnő
élt: ez a nőktől
hajóra szállt
elkényeztetett
és elindult
ﬁatalember nem
új élete felé,
volt monogámiáhogy találkozra berendezkedzon 19 éves
ve. A házasság
vőlegényével,
azért előírásosan
a Bragançabeindul. Dom
Bourbon-házból származó Péter (Dom Pedro - köztuPedro) trónörökös herceggel és új hazájával, domású kicsapongásai mellett - pontosan
Brazíliával. 84 napos hajóút után fut be a felismeri Leopoldinában a jó politikai
nászﬂotta Rio de Janeiro kikötőjébe.
érzéket, szaktudást. Politikai kérdésekben
mindig elsőnek felesége véleményét kéri ki.
A történészek érdekes meglátása: míg Dom
Pedro Portugáliában született, portugál
trónörökös is, érzelmileg még kötődik az
európai hazájához. Ugyanakkor Leopoldina
semmit nem érez Portugália irányában, ő
mégis tiszta szívből brazil lesz, és erre az érzelemre építi fel élete új szakaszát. A brazil
főurak ezt rögtön fölmérik és nagy tisztelettel néznek fel rá. A nép, ösztönösen, nagyon
hamar megszereti új uralkodónőjét.
Leopoldina az Austria-n utazott jó széllel Brazília felé

Leopoldina szellemiséget és kultúrát hozott át magával Európából. De nemsokára
körülnézve, más tennivalót is talál: már
osztrák menye érkezése előtt, Dom João
VI. hozatott be német bevándorlókat. Leopoldina azonban jónak látja kézbevenni és
jobban megszerveztetni a németajkú, tehát
a német, svájci és osztrák bevándorlás
ügyét. Úgy képzelte, hogy a bevándorló
szabad német parasztság gondolkodása
és igényei új irányt adnak majd a brazíliai
földbirtoklásnak, földművelésnek. Leopoldina terve őszinte visszhangra talál a
haladó szellemű brazil államférfiakban.
A rabszolgatartás lehetetlensége már a
levegőben van, és a hatalmas nagybirtokok
megművelése más megoldást kívánt. - A
rabszolga-felszabadítás ugyan még több
évtized belső harcot idézett elő, de már most
indul meg az uralkodónő kezdeményezésére a németajkúak nagyon jól megszervezett
bevándorlása és az ország területén a legjobb vidékekre való elhelyezése.
1822-ben Brazília kikiáltotta függetlenségét Portugáliától. Ennek az előkészítésében
Leopoldinának legalább annyi munkája és
érdeme volt, mint az akkori legnagyobb
brazil politikusnak, az univerzálzseni José
Bonifácio de Andradenak.
Habsburg Leopoldina Josepha Carolina osztrák főhercegnő, első brazil császárné 6 gyermeket szült Brazíliának: 4
lányt és két ﬁút. Az elsőszülött ﬁú még
csecsemőkorában meghalt és a hatodiknak
született ﬁú lett a trónörökös, aki később
Dom Pedro II. néven kerül a brazil császári
trónra.

Leopoldina gyermekeivel: Maria da Glória,
Januária, Paula és Francisca. Ölében II. Péter,
a második brazil császár

Leopoldina 1826-ban, 29 éves korában
meghal Rio de Janeiróban. Holttestét
később átszállítják São Paulóba, ahol az
első brazil császári házaspár az ipirangai
mauzóleumban alussza örök álmát.
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Magyar költő vagyok én
Minden magyaré e földtekén
Ahol egy magyar is él,
A toll, mint világító fáklya,
A reménységet hűen táplálja.
Vigasztallak drága-drága vérem,
Imára értetek kulcsolom kezem.
Éltet a hit és remény,
Hogy egyek vagyunk a földtekén.
Mit magyar szív felfoghat,
Egybeköt a szeretet Aranyfonala.
Magyar költő vagyok én,
Minden magyaré a földtekén,
S, ha majd e Szent Föld eltakar,
Magyar dalt játszik az égi kar.
Nádasdy-Bugyul Erzsébet, Gyula
A havi lapzárta után történt eseményekről
szóló beszámolók csak egy hónap késéssel
jelenhetnek meg. Számítunk Olvasóink
szíves megértésére!
Az AMH következő száma a szokásos
július-augusztusi kettősszám lesz, július
20 körüli megjelenési dátummal. A megszokott havi 10-i lapzárta helyett tehát
következő lapzártánk június 18.
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A Hungária vívói
Magyarországon

Hárman jöttünk a Hungária Egyesület
vívószakosztályából Magyarországra, hogy
továbbfejlesszük tudásunkat: Gáspár László
(17 éves), Gáspár Zsolt (21) és Andrés Zorzi
LoRe (23).
2006. december 28-án érkeztünk Budapestre. Semmi jele a télnek. Nekünk jól
jött ez a rendellenesség, mert kicsit féltünk
a nagy hidegtől. Bérelt lakásunk volt Budán, mindennel felszerelve (mikrohullám,
számítógép, TV, mosógép, stb.). Magunk
végeztük a főzést, mosást, takarítást - megtanultuk becsülni a háztartási munkát!
Szilveszterkor találkoztunk argentin-magyar barát és ismerős lányokkal: Gröber
Lisa és társai. Este a Deák téren néztük a
tűzijátékokat és szórakoztunk. Így fejeztük
be az óévet.
Január 2-án kezdődött a komoly munka,
az MTK Sportegyletben. Udvarhelyi Gábor,
a magyar válogatott keretedzője kedvesen
fogadott bennünket és a kéthónapi tartózkodásunk alatt minden hétfőtől-péntekig
de. foglalkozott velünk. Délutánonként
gyakoroltunk a klub vívóival és a válogatott vívóival is. Fáradtságos, komoly
munka volt. Versenyeken is részt vettünk,
László egy ifjúságin. Persze eredményes
szereplésre nem volt kilátás, mivel az
európai versenyzők hozzánk, argentinokhoz
viszonyítva sokkal magasabb színvonalon
vannak, de nekünk tanulási szempontból
igen jól jött
Február 2. és 3-án Olaszországban, Legnanóban vettünk részt egy Világ Kupán.
Izgalmas kalandunk volt Legnanóban.
Budapestről Milánóig repülővel mentünk,
onnan Legnanóig vonattal. Megérkeztünk
éjjel a kisvárosba, se taxi, semmi jármű,
sehol egy lélek. Merre menjünk, hol egy
szálloda? Csodálatos véletlen! Találkoztunk
a kihalt utcán egy argentin vívóﬁúval, aki
épp ott tartózkodott a városban. Nagy volt
az öröm, ő elkísért minket egy szállodába és
megoldódott a problémánk. A verseny szintén nagyon erős volt, de sokat tanultunk.
Budapestről a komoly hétköznapi munka
után a hétvégeken kirándulásokat tettünk.
Voltunk Bécsben, László Prágában is. Egerben megnéztük az „Egri Várat”. Nagyon
szépen rendben van tartva, múzeum is van
benne meg borkóstoló. A rendben tartásról
jut eszembe, hogy bizony Budapesten az
épületek legtöbbje nagyon el van hanyagolva. Igazán kár értük. A „globalizált” szokás
- a graﬁtti - nagyon sok helyen elcsúnyítja
a várost. Nem tudom, miért nem tesznek
ez ellen valamit. Bécsben nem láttunk
ilyesmit, sem Svájcban. Különben általában
Budapest tiszta, a közlekedés pontos, csak
a magánvezetők nagyon rosszul vezetnek
a szép új autókkal. Mi folyton BMV-vel
jártunk (Busz-Metro-Villamos).
Nagyon jól éreztük magunkat és örültünk
mindennek, de az örömbe üröm is cseppent.
A válogatott keret vívói meghívtak minket
a Honvéd Sportegyletbe (ahol már vívtunk
egyszer) és ott kellemetlenségben volt részünk. A klub pénztárosa azt gondolta, hogy
milliomos ﬁúk vagyunk, és nem valami
kellemes hangnemben felszólított minket,
hogy ﬁzessünk fejenként 7000 Ft-ot, és
akkor járhatunk vívni egy hónapig. Erre
a „szíves” fogadtatásra fel nem mentünk
többet.
Március 2-4-ig Svájcban, Bernben voltunk egy Világkupa versenyen. Micsoda
rend és tisztaság mindenütt! Gyönyörködtünk mindenben. Március 5-én reggel
érkeztünk vissza Svájcból és este már
ültünk a repülőre: irány Argentína. Már jó
volt hazajönni, az európai vívótapasztalatainkat itt szándékozzuk felhasználni. Egy
idő múlva majd szívesen mennénk újra
Magyarországra.
Gáspár Zsolt
Sajnálattal közöljük, hogy patinás társlapunk,
az Amerikai Erdélyi Szövetség negyedévenként
megjelenő Transsylvania című erdélyi tájékoztató folyóirata ezentúl csak interneten jelenik meg
- www.hhrf.org/ts - mert sajnos az a minimális
US$ 500 nem gyűlt össze, amely a negyedévi
papírkiadás költségét fedezné. Esetleges támogatókat kérjük jelentkezzenek az AMH irodájában.
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ból mérhető le, hanem az
egyre romló gazdasági mutatókból is. Ennek nyomán
újabb uniós tanácsadók jelentek meg s jobbnál-jobb tanácsokat adtak,
ami annyit ér a mi viszonyaink között, mint
döglött lónak a patkó. Azon pedig már csak
derülünk, hogy a tanácsadók nagy bölcsen
megállapították: A magyar adórendszer
átláthatatlan! Itt már a válság olyan mély,
hogy azon tanácsokkal aligha lehet segíteni.
Pedig az Unió vezetői mindent megtettek a
magyar kormány támogatására. Utalnék itt
a moszkvai eseményekre, amikor a Putyin
ellen tüntető rendőri beavatkozást élesen
elítélte Angela Merkel német kancellár.
Ugyanakkor a magyar nemzeti ünnepen
történt rendőrattak ellen egyetlen szava
se volt...
Figyelemreméltó fejlemény, hogy az
SZDSZ elnökválasztás 2. helyezettje, Fodor
Gábor vigasztalásul megkapta a környezetvédelmi tárcát. A volt környezetvédelmi
miniszter pedig talán nagykövet lesz egy
csendes országban, vagy visszamegy az
állatkertbe, ahol korábban igazgató volt...
Erre mondják azt: Győztesek között nem
lehet vesztes.
Aztán megint jött a váratlan hír: Ismeretlenek feltörték Kádár János és felesége
közös sírját. Ellopták Kádár Jánosné
aranyból készült urnáját. S felvágták az
első titkár érckoporsóját, eltulajdonították
Kádár felső testének maradványait, beleértve a koponyát is. A sír hátterében futó
falra pedig politikai tartalmú üzenetet írtak
- ezzel jelezve azt, hogy politikai szándékú
bűnesetről van szó. Minderre a Fiumei úti,
őrökkel védett Farkasréti Temetőben került
sor, ami gondolkodásra készteti az újságot
olvasó embert. Két méter mélyre leásni,
s ﬂex-köszörűvel felvágni egy koporsót
- észrevétlenül? Több mint különös. Pont
most, amikor a két tábor között talán-talán
egy kis nyugalom látszik a közös gondok
okán... Mindenesetre a rendőrség rongálás
ügyében nyomoz, tekintettel arra, hogy
csak hozzátartozók tehetnének kegyeletsértés okán feljelentést. Mert, mint tudott:
Kádárnak nem voltak utódai.
A soha nem tapasztalt erkölcsi válságra
Csoóri Sándor írása lehet a legjobb elemzés, ami a magyar értelmiséget szólítja hitvallásra politikai hovatartozás nélkül. Szívem szerint közre adnám az egész levelet. A
tudósítónak azonban sok egyébre is ﬁgyelni
kell. Többek közt arra, hogy a sok lehangoló
hír után jött azért jó is. Így kell beszámolni Charles Simonyi - Simonyi Károly
űrhajósról, aki turistaként, saját költségén jutott el a
világűrbe. S
újra magyar
szó jött
az űrb ő l !
Milyen
furcsa: csak
most tudtuk
meg, hogy nélküle nem tudnánk internetezni, mert technikája fejlesztésében Simonyi Károlynak
elévülhetetlen érdemei vannak! Úgyhogy
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múlt havi levelemben említett egészségügy
„reformjáról”, annak botrányairól. Mi sem
mutatja jobban a fejetlen állapotokat, mint
annak a balassagyarmati munkásnak az esete, akinek fémszilánk fúródott a szemébe,
s a gyógyulást hozó orvosi beavatkozásért
három város kórházának szemészeti osztályát járta végig, de a rendeletek miatt
nem kerülhetett sor a gyógyítására... De
akadt már haláleset is, mert a beteget tovább
kellett küldeni...
A megismert történetekből arra lehet
következtetni, hogy a kormány egyre
jobban belegabalyodik a reformokba. Az
újonnan kinevezett Horváth Ágnes egykori
államtitkár, aki egyetlen órát se töltött orvosként a betegágy mellett, egészségügyi
miniszterként az újszülöttek bátorságával
mozog az egészségügy erdejében. S
munkában megőszült professzorokat utasít
a nagy cél érdekében, akik a döbbenettől
alig tudnak megszólalni. Említeném a
szekszárdi kórház műtőblokkját, ami több
mint tíz évig épült, s most, hogy elkészült,
pénz hiánya miatt nem lehet használni...
De az esetek és a megrendítő történetek
sora hosszú. Most kapott legújabb hírekből
tudom, hogy Pécsett 187 egészségügyi dolgozót küldenek el, köztük több középkorú
orvost. Egy ötvenes éveiben járó doktor így
panaszkodott: „Koromnál fogva külföldre
már nem tudok elmenni dolgozni. Zsákolni
meg már ﬁzikailag sem birok. Nem tudom,
mihez kezdjek...” Országosan 1500 orvos
kerül ezekben a napokban az utcára!
Úgy tűnik, a nagyobb kormányzópártban mégiscsak megmozdult valami, mert
egyre több kritikusa akad az egészségügy
reformjának. A több-biztosítós modell
ellenzőinek tábora ott is gyarapodik. S ez
ügyben, jó szokás szerint, vidékre vonultak
egyeztetni... A koalíciós tárgyalásokból
most mindössze annyi szivárgott ki, hogy
marad a régi is és lesz új rendszer is! Vagyis
megint fából vaskarika készül...
A nagy hírek között azonban érdemes
a „kicsikre” is odaﬁgyelni. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter váratlanul Washingtonba utazott. Megérkezése után másnap
kijelentette, hogy Magyarország feltétlenül
támogatja a Nabucco-gázvezeték építését,
ami ellentéte a Gyurcsány Ferenc által favorizált, Putyinnal egyeztetett orosz „Kék
áramlat” gázvezeték tervének. A tervekről
előző számunkban már ejtettünk szót...
Utalva arra, hogy a miniszterelnök bejelentése nem fog örömet okozni az USA-ban. S
lám, alig telt el pár hét, az új „nagy testvér”
máris magához intette a hadügyminisztert
- ami azért egy picit szokatlan (jobb országokban szóvá tették volna a lapok). A
hadügyér nyilatkozott gazdasági ügyekről a
miniszterelnök ellenében... A jó újságolvasók bizonyára azt is tudják, hogy ez efféle
kis epizódok nem múlnak el ennyivel...
Az már csak hab a tortán, hogy teljes
gőzzel dolgoztunk a soron következő
futball Európa-bajnokság megrendezésének
jogáért. Közösen a horvátokkal. A csaknem
100 millióba kerülő „biztos” pályázatot
egyetlen képviselő se támogatta. Pályázatunk 12 nullát kapott! Ilyenre se volt
még példa, pedig a pályázatot készítők
remekeltek.
Ebből is látszik, hogy Gyurcsány Ferenc
körül fogy a levegő. Ezt jelzi az Unióban
most készülő törvény is, amely szerint azok
az országok vezetői, akik ezután hamis
adatokat szolgáltatnak, retorzióknak néznek
elébe. S mint tudjuk, erre a magyar miniszterelnök hazudozásai, manipulációi adtak
alapot. Ezzel az ország szavahihetősége
veszett oda. Amire jó magyar szólással azt
mondhatjuk: úgy hiányzott ez nekünk, mint
lakodalomban egy pofon... S bármily hihetetlen, a máskor az elharapott mondatokra
is ugró, árgus szemekkel ﬁgyelő „szabad
magyar sajtónak” ehhez egy szava sincs.
Mindez most valahogy természetes. Így
aztán talán már azon se csodálkoznának,
ha a kedvenceik közül valaki kézen állva
menne be a Parlamentbe...
A kormány eróziója megállíthatatlannak
látszik. Ez nemcsak a külföldi s belföldi
közhangulatból, közvélemény-kutatások-
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A korán jött tavasz alig hozott csapadékot. Ám annál több napsütés és meleg
érte a magyar mezőket. A szokatlan időjárás
baljós gondolatokat vetített előre, s mint
kiderült: joggal aggódtak a mezőgazdászok.
Váratlanul megjött a fagy. Szabolcsban a
mínusz 4 fok megtette hatását. Nincs gond
már az alma, körte, szilvaszüretre... Kecskemét környékén jégeső pusztított. Délen
szomjaznak a mezők. Megint beigazolódik
a közmondás: „Szegény embert az ág is
húzza”.
S most, hogy egy lélegzetvételnyi szünet
van a politika frontjain, megkísérlem
röviden elmondani kedves olvasóimnak
az Európai Unió mezőgazdaság-politikájának lényegét. Hiszen sokan nem értik
azt, miért is folyik vita a mezőgazdasági
támogatásokról. Miért támogatja az EU a
mezőgazdasági termelőket; s miért nem jó
ez nekünk?
Nos, a lényeg: Az Unió a mezőgazdasági
támogatások révén közvetve befolyást
gyakorol a termelés szerkezetére, a környezet s a termékigények alakítására. Egyúttal
alacsonyan tartja az élelmiszerárakat, mivel
a termelők a támogatások folytán jövedelemhez jutnak, tekintve, hogy a termény
árának egy részét az Unió a támogatással
ily módon egészíti ki. Így érve el azt, hogy
széles tömegeknek viszonylag olcsó létfenntartást tudnak garantálni. Ez a fajta ki
nem mondott szociálpolitikai árszabályozás másként érvényesül a régi tagállamok
mezőgazdasági szereplői és az újonnan
belépett tagországok termelői között. Ez
okozza a nagy fezsültségeket. Ugyanis amíg
az Unió régi tagállamainak termelői 100%
támogatásban részesülnek, addig az újak
ennek harmadát, negyedét kapják - aszerint,
hogy hogyan tárgyaltak a csatlakozásnál.
Magyarország vezetői olyan feltételeket
fogadtak el, hogy sereghajtók lettünk. Aztán látva a felháborodást azt ígérték, hogy
a különbséget majd a nemzeti támogatás
címen pótolja az állam. S lám, most kiderül,
hogy a dolog pofon egyszerű: nincs a nemzeti támogatásra fedezet! Nincs rá gond. El
lehet menni a sóhivatalba, panaszra...
Ezért a magyar termelőknek már a
velünk együtt csatlakozott (lengyel, szlovák, észt, litván) kollégáik olcsón beözönlő
áruival is fel kellene venni a versenyt!
Nem csoda, hogy a hit és a kitartás egyre
fogyatkozik, főleg ilyen katasztrofálisan
alakuló évben. Mind többen hagynak fel a
mezőgazdasági termeléssel. Pedig egykoron „Európa éléskamrájaként” emlegettek
bennünket... No, de ki ﬁgyeljen oda ilyen
apróságokra a Jupiter lámpák fényéből?
A kis mezőgazdasági kitérőt azért
is érdemes
emlékezetben
tartani, mert a
küszöbön álló
energiaválságból - elemzők
szerint - a mezőgazdasági termelés, ezen belül is a bio-energia előállítása
jelentheti az
egyik kitörési
pontot. S ez a
mezőgazdaságot élénkítő terv
fontos lehet az
amúgy energiahordozókban
Magyar búzamező
szegény Magyarországon.
Célirányos jövő-tervezés helyett azonban továbbra is a költségvetési hiány lefaragása, a pénzbeszedés a legfontosabb feladat.
S a „tervezés” abban merül ki, hogy azt
keresik: honnan lehet még pénzt elvonni...
Botrányos példák tucatját lehetne sorolni,
ha idő és hely engedné. Ilyen például az
„elvárt adó”! Amit megsemmisített ugyan
az Alkotmánybíróság, de most más néven
újra fogalmazzák. Ez arról szól, hogy nem
a tényadatok alapján kiszámított bevétel
után kell adót ﬁzetni, hanem amennyit elvárnak! Külön fejezeteket lehetne írni a már

(levélrészlet Magyarországról)
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Így élünk, éldegélünk . . .
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Szőnyi Ferenc előadása a
Szent László iskolában
Az AMH májusi számában megemlítettük az
alábbi előadást, és itt közöljük az összefoglalt
tartalmát:
Az Irodalmi Kör szervezésében április
15-én a volt nagykövet A szakadék évtizede:
1910-1920 címmel előadást tartott a magyar
történelem legdrámaibb időszakáról, a trianoni békediktátumot megelőző évtized folyamatairól és eseményeiről. Az előadó elmondta,
milyen kihívásokkal kellett a Monarchiának
(és benne Magyarországnak) szembe néznie,
amikor a Millenniumot követő rövid szélcsend
után kibékíthetetlen világpolitikai ellentétek
ütközőpontjába került; hogyan vált Magyarország már hosszú évekkel Trianon előtt a
nagyhatalmi játszmák minden résztvevője
számára (beleértve Bécset és Berlint is!) új
szövetségesek megnyerésére szánt szétosztandó zsákmányországgá; hogyan árnyalta
– súlyosbította – az éleződő nemzetközi
ellentétek feszültségét az uralkodó személyében várható változás, Ferenc Ferdinánd
trónörökös nyíltan Budapest ellen irányuló
programja (amely véget akart vetni az 1867
óta tartó kísérletezésnek és a Habsburgok
örökségét mint egységes birodalmat kívánta
megtartani), valamint az ezzel szilárdan szembenálló Tisza István-i elképzelés (amely a
kettős monarchia fenntartására törekedett);
kitért arra, hogyan fonódott össze a nemzetiségek belső politikai öntudatosodási folyamata a
kívülről táplált s az ellentéteket mesterségesen
gerjesztő magyarellenes (nyugati) propagandával s a cári Oroszországnak és a kis (cseh,
szerb, román) fiókimperializmusoknak a
nemzetiségek részére nyújtott korántsem
önzetlen segítségével; beszélt az 1910-es
évek elejének belpolitikai, parlamenti csatározásairól s a politikai-szellemi frontvonalak
viszonylagos megszilárdulásáról. Az oroszszerb forgatókönyv szerint kirobbantott első
világháború eseményeiről szólva kiemelte,
hogy Magyarország szempontjából a háború
két fő szakaszra osztható: a sikerrel megvívott védelmi háború (1914-16), a katonai
hősiesség páratlan példáival (Uzsoki szoros,
Limanova, Gorlice, stb.) és az összeomlásig
folytatott rákényszerített háború (1917-18)
fejezeteire. A központi hatalmak gazdaságikatonai összeomlásának a következményei
Magyarország számára katasztrofálisak
voltak, és ezt a katasztrófát csak tetézte a Károlyi-féle csetlés-botlás és az annak nyomán
létrejött bolsevista diktatúra, a 133 napos
kommunista rémuralom. Minderre azonban
az előadó már csak röviden utalt, mert kifutott
az időből, így már a vesztes háború utáni
zűrzavaros helyzetre sem tudott kitérni. Ennek
ellenére átfogó és szomorúan érdekes képet
kaptunk arról a viharos évtizedről, amely minden próbálkozás és hősies erőfeszítés ellenére
oda vezetett, hogy a magyarságnak végül is
a döntő pillanatokban – külső és belső okok
miatt – nem lehetett érdemi beleszólása saját
sorsának az alakításába.
- krás Emlékezetes est volt a 2005. szeptember 14-én
megvalósult magyar Opera és Operettest a Teatro Colónban, az Ars Hungarica szervezésében.
Sokan emlékezünk erre, és nem feledjük Kirkósa
Orsolya művésznő pazar föllépését (l. interjú
AMH 2005. októberi szám). Ünnepe volt ez a
magyar kolóniának! Orsolya sok barátot szerzett
magának köztünk, és most együtt örülünk vele,
mert hollandiai énektúrája folytán meseszerűen
létrejött egy ESKÜVŐ!
Orsolya Kirkósa van
Leeuwen lett belőle.
A 120 személyes lakodalmat június 23-án,
Kolozsváron tartják.
Olyan, mint egy operett
forgatókönyve... Gratulálunk, Orsi, és holland férjednek is! (HKZS)

Simonyi egy Szokol űrruhában

a sok viharban akad azért egy kis nemzeti
büszkeségre okot adó fejlemény is. Szükségünk is van erre, mert e sorok írásakor
(május 9-én este) Gyurcsány Ferenc közel
kétezer hívével ünnepli a nagy szovjet
győzelem napját...
Barkuti Jenő, Magyarország

Kirkósa Orsolya és John van Leeuwen
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

Mar del Plata-i
magyarok



“Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!”

özv. Gorondy Imréné, Ruckárdt Etelka

Kedves Argentin-Magyar Kolónia!

Mar del Platán árpilis 22-én összejöttünk Dancs
Zsuzsi lakásában, La Floridán, hogy megünnepeljük az esedékes születésnapokat: a háziasszonyt,
Bund Zsuzsit és e sorok íróját.
Egy nagyon finom csirkesültet ebédeltünk,
vörösborral locsoltuk meg bőven... Azért is volt
jólsikerült az összejövetel, mert újabb magyarok
csatlakoztak csoportunkhoz és 15-en voltunk!
Nagyon jó hangulatban múlt el a vasárnap, nem
törődtünk az egész napos esővel. A fényképen
láthatók a résztvevők. Így, nagyon egyszerűen,
gyarapítjuk a neveket az argentin-magyar térképen, és kérjük a Jó Isten áldását mindnyájunkra!
Szeretettel üdvözölünk!
Siklósi Thomas

2007. Június

Harkányfürdő 1917. május 13 –
Santa Rosa (La Pampa) 2007. május 21

b.-j. hátul: Junakovic Juan, Faragóné Doma Ana, Siklósiné Végvári Georgina,
Siklósi Lajos, Bund Zsuzsanna, Barczikayné Calvosa María, Barczikay Tamás, Rosenfeldné Toulet Mirna, Rosenfeld István, Siklósi Tamás; elöl: Dancs
Zsuzsanna, Junakovic Hilen, Junakovicné Vencsellöi Juliska, Faragó Diana.
Siklósi Angelina fényképez.

Mit hallott az AMH

Felhívás – Figyelmeztetés: Kérjük kedves
Olvasóinkat, ﬁgyeljék meg az újság címlapján
szereplő címkén a nevük mellett lévő dátumot: ez jelzi az előﬁzetésük lejáratát. Akik a
március, április és május hónapokban lejárt előﬁzetésüket
nem újítják meg, azoknak sajnos kénytelenek leszünk a lap
további küldését beszüntetni.

Elhalálozások

- Neal Valiton 19 éves svájci síbajnok, Solymosy Michelle
és Patrick Valiton ﬁa, Solymosy Imre és Mahr Livia unokája, a
döntő “Freeride 2007 szabad-sí világbajnokság” utolsó állomásán április 11-én lezuhant és gerinctöréssel meghalt. Lapunk az
Argentínában élő barátok nevében is őszinte részvétét szeretné
közvetíteni. (l. részletes beszámoló a SP 2.o.)
- Életének 87. évében elhunyt Galambos Ferenc, Iréneusz
atya, bencés szerzetes, teológiai doktor, aki az 56-os Forradalom után menekült Ausztriába. Sokáig ott, mint magyar-német
szakos középiskolai tanári oklevél birtokosa, a Burg Kastl-i
Gimnázium igazgatója, majd magyar lelkész volt Felsőőrött
(Oberwart) és plébános Alsóőrött (Unterwart). 2002-től Pannonhalmán élt nyugalomban. Ott temették el április 11-én és
a bazilikában, a Boldogasszony-kápolna kriptájában helyezték
örök nyugalomra. Sokat tett az emigrációban a magyar értékek
megőrzéséért! Istentől kapott számos tálentumával jól sáfárkodott, nyugodtan állhat az Úr színe elé.
- Az Öregotthonban meghalt kedves előﬁzetőnk Tordai
Rosa, valamint Pieke Mária. Nyugodjanak békében!

Ünneplünk

özv. dr. Vácz Elemérné, Hogyan Margit Matyi mama,
nagymama, dédmama március 25-én töltötte be a 97. évét.
Születésnapját a család barilochei tagjaival ünnepelte. Sok
mindent élt végig 97 év alatt!
Életéről lánya
Zsuzsi kedves,
részletes beszámolót küldött,
amit következő
számunkban
közlünk, de az
ünnepeltnek
szánt kis fohászt
máris alább olvashatjuk:
Áldja meg a szívét, mely csak értem dobban.
E világon senki sem szerethet jobban!
Áldja meg a szemét, melyből jóság árad,
Áldja meg, áldja meg, az Édesanyámat!

- Áprilisban beindult az Oleander tánccsoport a Hungáriában, eddig 18 jelentkezővel.
Nagy öröm a „régi regösöknek” újból hetente együtt edzeni,
táncolni!
- Hibás hírt kaptunk a múlt
számunkban megjelent információra a Boszorkák (quae
sunt!) nyári kiruccanásáról:
özv. Albertné Bíró Magda
(Ostende) nem „magafestette
tájképet adott át nekik a cserkészek részére”, hanem - mivel
már 17 éve foglalkozik gobelin-kézimunkák készítésével
- egy gyönyörű gobelin-képpel
gazdagította a magyar közösséget. A kép már méltó helyen
tündököl a Hungária nagy
éttermének díszfalán!
- A Hungária legújabb tagja,
Alitisz María Constanza
bemutatkozik. Fotó Bonczos

- Már elemista a kis Kádár Gregorio, Kádár Károly és Gabriela Corrales
elsőszülöttje. A büszke nagymama, Kádárné Bonta Anikó nem győz betelni az
unoka szép kék szemével!
- A Mi Történt?-ben (l. 7.o.) szereplő magyar karmester,
Fischer Iván a washingtoni Nemzeti Filharmonikusok élére
került. A világhírű magyar művész 2010-ig lesz az északamerikai főváros zenekarának vezetője. Őt megelőzően is
volt már ennek a zenekarnak magyar karmestere Doráti Antal
személyében, 1970 és 77 között.
- A közelmúltban nálunk vendégszereplő Angelica leánykórus Budapesten megtartotta a dél-amerikai élményeikről
szóló beszámolót, amelyre Gráf Zsuzsanna karnagy meghívta a
visszidált barátainkat is. A szülők és hozzátartozókon kívül jelen voltak Szalayné Hefty Éva és gyermekek, Gorondiné Balla
Orsi, Fóthy Lumpi és gyerekek, Vass Matyi és Magdi, valamint
Mater Kornélia és Szőnyi Ferenc lányával, Zsóﬁval.
- Találós kérdés:
Mikor érezzük magunkat nagyon fehérnek?

EZ - AZ

- A Hungária titkárságán dolgozó, közszeretetnek örvendő
Zumpf Guszti már átkerült a terapia intermedia ápolásra a San
Isidro-i kórházban, ahol állandó kivizsgálásokon esik át. Gondolunk rá és kívánjuk, hogy mielőbb a javulás útjára lépjen,
hogy hamarosan láthassuk újból a megszokott poszton!
- Kesserű Gábor magyarországi látogatása igen sikeres
volt: nemcsak szükséges családi és örökösödési teendőket
tudott ellátni, hanem fölvette az AMH közvetítésével (l. AMH
jan-febr. 9.o.) létrejött kapcsolatot Dvoracsek Györggyel, a
magyar lovaspóló fölújítójával, és a dunántúli Káli Clubban
több pólóversenyen vett részt. Annyira bevált, hogy alig akarták hozzánk hazaengedni! Gratulálunk!
- Budapesten Vass Kati és férje Martín Lizardi újabb kisbabát várnak novemberre. Gratulálunk!
- Május 6-án 1 hónapos látogatóba érkezett közénk
Budapestről Vass András.
- Május 18-án Collia Alex kéthetes szabadságra Magyarországra utazott, ahol az Angelica leánykórussal is felvette a
kapcsolatot.
- Meleghy Zsuzsi előﬁzetőnk négyhónapos útra indult május
17-én, először Spanyolországba ﬁához, majd meglátogatja németországi és magyarországi rokonait. Kapunk beszámolót?
A havi születésnapok jegyzékét lásd a SP rész II. oldalán

Szomorú szívvel közöljük halálát.
Gyászolják:
Fiai Sándor, Péter, János
Menyei Iris Molinero, Susan Collins, Meleg Judit,
Balla Enikő
Unokái Alejandro és Luján M. Martín; Sebastián és
Carina Rodríguez; Pál és Balla Orsolya; Fernando és
María Laura Trapaglia; István és Haynal Edith; Csilla;
John; Réka és Elizabeth
Dédunokái Gábor, Joaquín, Laura, Miklós, Klára,
María és Amália
és a kiterjedt rokonság szerte a világon.
Hamvait május 27-én La Blancán, Édesapánk és Imre
mellé helyezzük el.
Az örök világosság fényeskedjék neki!

Dr. Bács Zoltán előadása a
Szent László iskolában

Az Irodalmi Kör szervezésében május 5-én a magyar
nagykövetség ügyvivője Ki mit csinál az államgépezetben
címmel előadást
tartott.
Magyarországon,
Argentínához hasonlóan, három
hatalom létezik:
törvényhozási,
végrehajtói és igazságszolgáltatási. A
nagy különbség
az államfőként
működő magyar Az Irodalmi Kör vezetői (b.-j.: Terek Zsóﬁ,
köztársasági elnök Redl Iza) átadták az előadónak a hivatalos
Fotó Jakab
szerepe a végrehaj- köszönet-"diplomát"
tói hatalomban. Az elnököt a parlament választja meg 5
évre. A jogköre közé tartozik a nagykövetek, tábornokok,
az alkotmánybíróság és a legfőbb bíróság elnökeinek kinevezése, kitüntetések adományozása, a parlament megnyitása és, mint a fegyveres erők főparancsnoka, a hadüzenet
és békekötés elhatározása, a törvényhozási választás után a
többséget nyert párt vezetőjének kormányalakítási megbízása (ez lesz a miniszterelnök, a végrehajtói hatalomnak
főszereplője. A miniszterelnök nevezi ki a minisztereket,
akik a végrehajtói hatalmat képviselik. Szerk.).
A törvényhozási hatalom az egyházú parlament
képviselőiből áll, amelynek a tagjait egy nagyon bonyolult
rendszer alapján választják meg. A törvényhozási szerveket
négy évre választják. Egyéni lista alapján 176 képviselő
kerül be a parlamentbe, ezek választókörzetenként lépnek
fel, ha egy szükséges számú ún. “kopogtató cédula” (egyéni
aláírású) támogató lapot tudnak felmutatni. Amelyik jelölt
a szavazatok több mint 50%-át kapja, automatikusan bejut
a parlamentbe. Ha ezt egyik sem éri el, a két legtöbb szavazatot kapott jelölt között két héttel később egy 2. forduló
dönti el, ki lesz a körzet képviselője. Országos lista alapján
még 210 képviselőt választanak, ebben az esetben nem
egyénekre, hanem pártokra kell a szavazatot leadni.
Székásy Miklós
Az AMISZ ápr. 26-i közgyűlésén megválasztott
tisztségviselők 2007/2009-re:

Elnök Puricelliné Szabó Éva; üv. Alelnök Heftyné Vámossy Katalin; Alelnök Pataky László; Főtitkár v. Vattay
Miklós; Titkár Paál Magdolna; Főpénztáros Jakabné
dr.Terek Zsóﬁa; Pénztáros Benedekné Micsinay Mária;
Vezetőségi tagok Szakváry Zsuzsanna, Bonapartianné
Graul Beatrix és dr. Ádám Júlia; Vezetőségi póttagok
Haynalné Kesserű Zsuzsánna, Valentinné Redl Erzsébet
és Jakab Nándor; Számvizsgáló bizottság Theész Anna
Rózsa, Ladányi Enikő, Szeley László, Siráky Magdolna,
Farkasné Ercsei Judith és Papp Antal; Védnöki testület
Bíró Marianne, dr. Székásy Miklós és dr. Orbán László.

A Hungária Egyesület május 19-i közgyűlésén
újonnan megválasztott Választmány 2007-2009:

Frankené Sebess Márti Afrikában...

Sikeresen megoldott kerestetések

- Dr. Bialoskurski Katalin (Budapest) Az AMH közbenjárásával megtalálta rokonát, Bialoskurski Edmundo-t az általunk közölt Córdobai Magyar Közösség fényképe folytán.
- Ugyanígy sikerült kapcsolatba hozni Varga György
építészmérnököt, akit Volcz Dénes Miskolcról keresett az
Édesapja nevében, aki szintén az 1955-ben érettségizettek
közt volt és az 50 éves jubileumi emlékoklevelet akarja
volt diáktársának eljuttatni. Varga Györgynek már sikerült
telefonálnia a keresettel, és nagyon hálás közvetítésünkért.

Elnök Zöldi Márton; üv. Alelnök Zombory István; Alelnökök: Lomniczy József, Papp Jenő, Molnár László;
Főtitkár ifj. Zaha Sándor; Titkár Paál Magdi; Főpénztáros
Demes Ferenc; Pénztáros Gorondi István; Háznagyok
Grabner András, Kerekes Ági; Jogtanácsos: Alitisz Constantino; Számvizsgáló bizottság Pappné Rácz Erzsébet,
Zaháné Lomniczy Alexandra, Bonapartianné Graul Trixi;
Fegyelmi bizottság Lindqvistné Demkó-B. Andrea, Béres
György, Arany László; Választmányi tagok Haynalné
Kesserű Zsuzsánna, Collia Alex, id. Egey Gyula, Gröberné
Várszegi Henriette, Honﬁ János, Demes Sándor, Bobrik
György, Kraftné Zöldi Valéria, Kesserűné Balogh Judith,
Némethné Siráky Lenke, Lomniczy Mátyás, Szentiványi
Miklós, Lomniczyné Pejacsevich Letti, Zomboryné Kemenes
Kati, Benedekné Micsinay Mária; Választmányi póttagok
Tóthné Göndör Emma, Demesné Szeley Éva, Papp István,
Grabnerné Nagyiványi Patrícia, Zöldiné Patuel Cristina.
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Mi
történt?
Társadalmi hírek, események.

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Az Argentínai Magyar Hírlap
nem akar a világsajtóval vetélkedni, csak szerényen
rávilágítani arra, ami minket leginkább foglalkoztat itt
Argentínában. Mi történt májusban?
Április hónapban a “főhelyet” lapunkban a zene, a
kultúra és az ezzel kapcsolatos társadalmi események
foglalták el. Májusban viszont látókörünket és ﬁgyelmünket kérlelhetetlenül lekötik a politikai események,
amik valamiképpen hatással lesznek a mi szórvány
magyar, de argentin életünkre is.
2007-májusában a politikai élet a választások jegyében zajlik, sőt már kimondottan forr! A Tartományi
választásokat előrehozták, hogy megelőzzék az Október 28-i képviselők- és köztársasági elnökválasztást.
A 28 tartományból 12 már elfogadta és meghirdette a
dátumait. Minket természetesen Buenos-Aires főváros
kormányának megválasztása kiváltképpen érdekel.
Június 3-ra tűzték ki a nagy napot.
Mi honosodott, vagy született argentinok kire szavazzunk? Nehéz kérdés. A mai világban egy lelkiismeretes
embernek kevés esélye van győzelemre vinni egyéni
kedveltjét. Az utóbbi években egy jelölt ellen és nem egy
jelöltre szavaztunk. “Még az ördögre is inkább szavazok,



A nagyvilág után térjünk vissza argentin-magyar közösségünk társadalmi
életére.
Május 1-jén a fenyegető eső dacára
zsúfolásig megtelt a Hungária, hogy egy
hagyományos asadóval megünnepelje a
“munka ünnepét”. Sok mindenben hasonlítunk az argentinokhoz. Abban is egyetértünk, hogy egy ünneplés sikerében az
“eszem-iszom” fontos szerepet játszik!

mint erre az XY-ra” - hallottam sokszor. Az én kedveltemnek csak akkor lenne esélye, ha a kormánypárt is azt
képviselné. - Egy választás a világon mindenütt óriási
pénzekbe kerül. Az Egyesült Államokban a 2008-as választásokra már most milliókat adományoznak a jelöltjeik
pártjának a bennük hívők. Nálunk nem csak a pártnak,
sokszor egyenesen jelöltjüknek adományoznak a hívek.
“Pénz beszél - és a párt ugat” - mondaná a közmondás?
Kinél van a pénz most, Argentínában? Megjósolhatjuk,
hogy annak a jelöltjei fognak győzni, akinél a pénz van.
Ezek után tulajdonképpen miért izgulunk? Nekünk nincs
erre se pénzünk, se politikai befolyásunk. Vigasz, hogy
még a legfejlettebb demokráciákban is hasonlóképpen
folyik ma egy választás.
Magyarország, az EU-tagállama (1000 éves történelmi múlttal) sem politizál másképpen, mint Argentína. Ott
is a “pénz beszél”. Talán az idők jele? Nem mindenütt?
Angliában leszavazták a 10 éve vezető munkáspárt
vezérét, Tony Blairt. Nem hinném, hogy ott a “pénz”
beszélt volna ellene, mert ugyanaz a párt jelölt helyette
új miniszterelnököt, Gordon Brown személyében.
A mai, “globalizált” világban a nagyhatalmak politikai
iránya végül is minden nemzetre hatással van (erről

K O L Ó N I Á N K

gentínában szaporította az immár Szeibert
és Paál törzseket. Fia László és két lánya,
Zsuzsika meg Magdi, közöttünk nőttek fel.
Zsuzsi, Bihar Győzőné évek óta ÉszakAmerikában, Michigan államot népesíti,
immár 6 gyermekkel, és mire lapunk megjelenik, 8 unokával. Fia Paál László és lánya
Kaszáné Paál Magdi Buenos Airesben sem
maradtak el 7 gyermekkel és 3 unokával. Ha
jól számítottam, akkor özv. Paál Lászlóné
Szeibert Magda úgy is, mint egy ritka terjedelmes, magyar család, a Szeibert-PaálBihar-Kasza családok egyik alapító tagja, 12
unokával és 10 dédunokával, megérdemelné
az 1. díjat, mint a magyar kolónia “vezérnagymamája”.

Finom-ﬁnom! b.-j. elöl: Lindqvistné Hapci és Monostoryné Ildikó. A háttérben a két derék asador,
Papp Pindur és Marcelino Morán
Fotó Bonczos

Kitűnően sikerültek a Papp István Pindur
és Marcelino Morán parázson forgatott
sültjei és Omar változatos salátái! Öröm
volt üdvözölni sok régen és ritkán látott
barátot. A Hungária klub óriási szolgálatot
teljesít a magyar társadalmi élet ápolása
érdekében. Méltán érdemelte meg az idén
Anyaországunk érdemrendjét és elismerését. (l. beszámoló AMH május, 2.o. Szerk.)

b.-j.: ülve Paálné Szeibert Magda lányával, Paál
Magdival és (állva) régi alsinai barátnőjükkel,
Gátiné Czanyó Katával
Fotó Bonczos

Májusban kolóniánk intézményei is
választanak, “közgyűléseznek”. Május 19én a Hungária tartja tisztújító közgyűlését.
Erre nem szoktak annyian megjelenni,
mint a május 1-ji ebédre... De az idén
valószínűleg sokan jönnek, mert új elnököt
és választmányt kell megszavazni. Roppant
nehéz feladat olyan embereket találni, akik
önzetlenül, ingyen, időt, pénzt és fáradságot
nem kímélve dolgoznak, és közben emelt
fővel, sértődöttség nélkül tudják nyelni a
kritikát. Zöldi Mártonon kívül ilyet nem
lesz könnyű találni.

A Hungária étterme zsúfolásig megtelt. Végre Papp
Jenő is újból köztünk! (felesége Zizivel)

Fotó Bonczos

Örömmel üdvözöltem özv. Paál Lászlónét, Szeibert Magdát és családját. Ő egy
példa arra, hogy az argentínai magyarok
több generáción keresztül milyen jól öszszetartanak. Beszélgetésünk folyamán teljes joggal jegyezte meg, hogy kevés ilyen
elszaporodott családot ismerünk, mint az
övét. Négyen érkeztek meg Argentínába
több mint 60 éve, szüleivel Szeibert Józseffel és Olgával, meg bátyjával, ifj. Szeibert
Józseffel. Ma már 59-en vannak! Tehát
ők is elmondhatják, hogy „benépesítették
Amerikát”! Bátyja József ui. pár év múlva
Észak-Amerikába vándorolt tovább és neki
7 gyermeke, 15 unokája és 14 dédunokája
van. Magdi már, mint Paál Lászlóné Ar-

A titkár fölolvassa az évi jelentést b.-j.: Papp Jenő, ifj.
Zaha Sándor, Zöldi Márton, Pappné Zizi
Fotó Trixi

Ugyanezt mondhatom el a másnap tartandó közgyűlésről a Szent István öregotthonban. A különbség csak az, hogy ott
mindig van egy csábító asado-ebéd, amire a
nagyobb távolságok ellenére sokan szoktak
eljönni. Amiben teljesen egyforma a helyzet, az, hogy még egy olyan, a fent említett

ﬁgyelmünket még elnökünk felesége, Cristina asszony
külföldi útjai sem tudják elterelni). Mi magyarok a francia
elnökválasztást különös ﬁgyelemmel kísértük, már csak
azért is, mert a végső futamban egy magyar emigráns
ﬁa, Nicolas Sarkozy lépett fel, a szocialista hölgy, Ségolène Royallal szemben. Pártatlanul, inkább közönnyel
ﬁgyeltem a fejleményeket, hiszen egy demokratikus
országban nincs sok különbség a jelöltek ígéretei között.
Mindenki “szocialista” húrokat penget, halkabb vagy
hangosabb “nemzeti” dallamokkal keverve. Nicolas-ra
csak akkor lettem ﬁgyelmes, amikor az argentin sajtóból megtudtam, hogy nagybócsai Sárközyről van szó.
Ez lenne tehát nagybócsai Sárközy Györgyné, Tóth
Katinka néni unokája? Mert akkor ez az én gyermekkori
barátaimnak, a 3 Sárközy-ﬁú közül Palinak a ﬁa. Mindig
hangoztatjuk, hogy “kicsi a világ!”, de hogy ilyen kicsi…?
A jelentős többséggel megválasztott elnök családja az
én családomnak nemcsak ismerőse, de jó barátja volt.
Ezek után nem vagyok pártatlan. Szívből kívánok neki
sikert. Ha az apjára és fajtájára nem is büszke, mint
ahogy azt gyakran hangoztatta, arra kérném, hogy
csodálatos nagyanyjára való tekintettel gondoljon jó
szívvel a magyarokra.


kitűnő tulajdonságokkal ellátott elnököt – és
ebben az esetben Molnár Lászlóra utalunk
- sem lehet találni.
Szerencsére nincs is
szó arról,
hogy lemondjon.
Ne fukarkodjunk az
b.-j.: Németh Margitka és Gombos Éva elismerésveszik körül a vendég Schirlné Ilonkát sel!
Kovács-Baráth Babszi május 11-én
zártkörű búcsúvacsorát rendezett martínezi
otthonában, Monostoryné Ildikó és Móriczné Marika tiszteletére. Magyar Törley
pezsgővel igyekeztünk vigasztalódni, mert
barátnőinket majd két hónapig nem fogjuk
viszontlátni. Bár nem együtt utaznak és nem
ugyanaz a programjuk, Magyarországon biztosan találkoznak. Szerencsés utat kívánunk!
Péntek este, 19 órától, a HKK-Hungária
Könyvbarátok Köre Kölcsönkönyvtára “fogad” - mondogattam magamban.
Kihasználtam pénteki martínezi meghívásomat és előtte ellátogattam a könyvtárba.
Feltétlenül meg akartam nézni Vencsellei
István, a Magyar Fotóművészek Szövetsége “Életműdíjjal” kitüntetett művésze
legújabb 3 albumát. Vencsellei rokonlátogatás címmel jött megismerni Argentínát és
hazatérte előtt meglátogatta a Hungáriában
könyvtárunk alapítóját és 30 éve vezetőjét,
Haynalné Kesserű Zsuzsót. Művészetkedvelő olvasóinknak melegen ajánlom,
hogy tekintsék meg e modern alkotásokat.
Amennyiben a “fotóművészet” terén nem
járatosak, kezdjék a 2004-ben kiadott
“Fotóművészet Világa” című albumjával,
amelyben röviden összefoglalva megérthetik,
hogy Vencsellei a szürrealizmus eszközeivel
“közelíti”, hangolja össze a fotóművészetet
a képzőművészettel. Csodálatos meglátásait
klasszikus fekete-fehér képekben, Debrecenben adták ki.
Engem ebben a kölcsönkönyvtárban sokkal
jobban megrázott a magyar kolónia háládatlan és közömbös magatartása ezzel a bámulatos erőfeszítéssel létrejött és fenntartott
könyvtárral szemben. Az, hogy nincs nagy
igény magyar olvasmányra, az csak szomorú,
de nem felháborító. Ami felháborított, az,
hogy sokan, akik tehetnék, nem vállalnak
“ingyen munkát” a kolóniában. A nyugdíjas, anyagi gond nélkül élő, még szellemileg
ép, magyar urakra (férﬁakra) gondolok. Ne
unatkozzanak otthon, ne szóljanak bele a
háztartásba, hanem járjanak be rendszeresen
és végezzenek - mindenki és saját örömére!
- valami hasznos közmunkát. Nem hinném,
hogy az argentin televízió épületesebb
időtöltés lenne, mint a magyar irodalom.

Magyar művészek
Buenos Airesben

Feltétlenül meg kell említenünk a
magyar Budapest Fesztivál Zenekar
vendégszereplését április 19-én a
Mozarteum rendezésében, a Teatro
Coliseóban (a Colónt tatarozzák).
Ez a Fischer Iván által alapított
és vezetése alatt lévő, tökéletesen
összehangolt, több mint 100-tagú
zenekar ma már világszerte ismert,
és az igényes argentin publikumot is
elbűvölte. Mozart egyik legcsodásabb Esz-Dúr Sinfonia Concertante
(KV 297b) oboára, klarinétra, kürtre
és fagottra írt darabját és Bruckner
grandiózus 7. szimfóniáját adták
elő. Mozart csipkeszerű szimfóniája, amelyben a zenekar a négy
fúvóhangszer-virtuózt kíséri, meghatóbb volt, mint a monumentális
Bruckner mestermű, aminek bizony
a Colón Operaház méretei jobban
megfeleltek volna, mint a Coliseo
színházé.
A magyar kolóniát (sőt az argentin
publikumot is) jobban lelkesítette
a Buenos Aires-i Filharmonikusoknak kiváló koncertje május
8-án, a Teatro Gran Rexben, egy
szintén világhírű ﬁatal magyar karmester, Győriványi Ráth György
vezénylete alatt. A műsor Bartók,
Sibelius és Kodály művekből állt. A
magyar karmester ﬁatalos lendülete
főképpen az utóbbinak “Galántai
táncok” darabjával olyannyira fellelkesítette mind a zenekart, mind
a hallgatóságot, hogy a tomboló
tapsvihar egy bis-re kényszerítette
a mestert, (Brahms Magyar táncok
egyike) ami ennél a zenekarnál
ritkaság. Érdekes volt megﬁgyelni,
hogy a magyar dallamok és ritmus
hallatán milyen “egy húron pendültünk” az argentinokkal!...
Az argentin-magyar közösség
 SZÍVÜGYE, hogy a
felújított, kitűnő ellátással és
szolgáltatásokkal működő

SZENT ISTVÁN OTTHON
lakói többségben magyarok
legyenek. Felhívjuk a kolóniát,
segítsenek a megüresedett öt
helyre magyar lakókat szerezni.
Magyaroknak 10% árkedvezmény. Szeretettel várjuk otthonunkban. Jelentkezés: Pacífico
Rodríguez 6258. (1653) Chilavert.
Buenos Aires.

Tel: (011) 4729-8092

hogarhungaro@hotmail.com
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AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi Sebess
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton

2005. folyamán kronologikusan bejött adományok: Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.) - N.N.
- N.N. - Dr. Orbán László. Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
2006-ban bejött adományok: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Móricz Istvánné - Erdődy József - Dr. Farkas Ferenc - N.N. - Gorondi
István és Edith - K.I. - Dr. Orbán László - Gosztonyi Attila - Luraschiné Földényi Judith - B.Á. (Kanada)
Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
2007-ben eddig bejött adományok: Zombory István - Dr. Orbán László - Móricz Istvánné - Dr. Némethy

Kesserű Judit (U.S.A.) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Erdődy József
Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

MUNKALEHETŐSÉG
Rátermett magyarul is beszélő
asszisztenst keresek, aki
részmunkaidő mennyiségű
szabadidővel és lelkesedéssel
tudná segíteni a mindennapi
munkámat.
4796-1392 vagy 15-5726-1192
G-FOTO Gergő

A havi lapzárta után történt eseményekről
szóló beszámolók csak egy hónap
késéssel jelenhetnek meg. Számítunk
Olvasóink szíves megértésére!
Az AMH következő száma a szokásos
július-augusztusi kettősszám lesz,
július 20 körüli megjelenési dátummal.
A megszokott havi 10-i lapzárta helyett
tehát következő lapzártánk június 18.

(hétvégi magyar iskola)

Próxima salida grupal: Septiembre

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

Dr. Farkas Ferenc

San Petersburgo-Moscú-Praga-Viena-Budapest
Opcionales: Erevan. Atenas. Estambul

CARLOS HATCHERIAN

Zrínyi Ifjúsági Kör
Beisné Mocsáry Anni
4624-4461

“DESCUBRIENDO IMPERIOS”

E.V.T. Leg N° 12.643 D.N.S.T. 2253/05

Minden
magyar
származású
gyereket
szeretettel
vár a

bookingtravel@ﬁbertel.com.ar

todo el año. Atendida por
Hostería "La Esperanza" Abierta
su dueño húngaro László Jánszky

Cálida atención y trato familiar. Gran parque arbolado. Pileta de natación.

Av. Dra Cecilia Grierson 383 - Los Cocos, Prov. Córdoba
Tel.: (03548) 492016 - info@hosterialaesperanza.com.ar
Conózcanos en: www.hosterialaesperanza.com.ar

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli

Médicos Psiquiatras
Consultorio:

15-5325-2078 4823-9347

Dr. Constantino
Miguel Alitisz
abogado

Libertad 480 2º Capital
14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957
cmalitisz@yahoo.com.ar

CARPINTERÍA

Ricardo E. Göttig Vágó

Naval - Bibliotecas - Restauración
Talla - Mueblería - Marquetería
Tel. 4746-2790 Cel.: 15-6502-2830

regmapex@yahoo.com.ar
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INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES

EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina.
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar

39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.

4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar

18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 kerekesmartin@yahoo.com.ar

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRITO
ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal

4250, (1636) Olivos, Bs.As. - matias@noblegrain.com (54-11) 4131-7136
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO
R EGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-4740 edibon1@yahoo.com

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4624-4461
- beisfami@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA

ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@gmail.com CORAL HUNGARIA - sylvialeidemann@ﬁbertel.com.ar - Cuba 2445, (1428)
Buenos Aires. Tel. 15-6134-1577 - www.arshungarica.com.ar

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK
- BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel.
4799-8437 - haynal@ﬁbertel.com.ar

MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@ﬁbertel.com.ar

KLUBOK - CLUBES

HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina.

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 mzoldi@dls-argentina.com.ar

VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA.

Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674
WILDEI MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo
58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 4252-0390 - amjlmi@yahoo.com.ar

ISKOLÁK - COLEGIOS

ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD.
Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636)
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

SPORT - DEPORTES

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS

"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" - Amená-

bar 1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn.
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 amerke@argentina.com

"MINDSZENTYNUM" ARGENTÍNAI MAGYAR KATOLIKUSOK EGYESÜLETE
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857,
(1414) Buenos Aires. Tel. 4864-7570 - mindszentynum@yahoo.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES

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

ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINOHÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”,
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar

MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" – Pacíﬁco Rodríguez 6258

h

“Kiművelt emberfők
által tenni nagy
nemzetté a magyart!”
Koloniális rendezvények képei
megtekínthetők www.gfoto.org

G-FOTO fényképész
rendezvények, bálok, esküvők,
fotó kurzus. Gergő 4796-1392
15-5726-1192 info@gfoto.org

HUNGÁRIA

KÖNYVBARÁTOK
KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Az argentínai magyarok független folyóirata

Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi
Luis Monteverde 3132 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com

http://epa.oszk.hu/amh
www.hhrf.org/amh
www.lamoszsz.hu/amh

Hivatalos órák: Péntekenként
19 - 21 óra. Hungária Egyesület
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos
Tel. 4799-8437
haynal@ﬁbertel.com.ar
A július-augusztusi kettősszámra a lapzárta: június 18
A kettősszám július 20-a
körül jelenik meg. Anyag és
hírek beküldésére 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com

MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 jakabterek@ciudad.com.ar

MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE
CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – Sargento

Cabral 851, 1° A (1059) Buenos Aires Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos,
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar

VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN

DE LOS

CABALLEROS VITÉZ.

Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@arnet.com.ar

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS

BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA

DE

BARILOCHE

– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994

CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Tel. 03543-1557-6631
- gabor.banati@gmail.com

SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE
( CAPITAL ) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe . Tel. 0342-469-5500 adorjan@ciudad.com.ar

Atención:
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.
- 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.

APRÓHIRDETÉSEK
CLASIFICADOS
Tortas húngaras:
Recetas Sra. de Bakos
Tel. Pablo 4799-3482

Baby-sitter
Kerekes Cili
4837-0161 vagy 15-6587-4261
¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?

Csilla Vágó Masoterapeuta
4792-2452
15-5478-3441
Esta edición fue impresa en
IMPRENTA ALFA BETA S.A.
4522-1855
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HUFI I.

HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai Ifjúsági rovat
R a k d e l a H U F I m i n d e n s z ámát úgy, hogy - mint kis “könyvecske” - a kezed ügyében legyen.
A n é p r a j z , n é p t ánc, cserkészélet gyöngyszemeit gyűjtögetjük számodra!
„...Nem tizenheten tutajoztunk, hanem tizennyolcan,
mert végig velünk evezett az Isten!”

MAGYAR CSERKÉSZFÉRFIASSÁG - 94 évvel a vági
tutajút után

(Szerk.megj.: E cikk 1. része a márciusi
kiadásunkban jelent meg. Úgy gondoltuk,
a rákövetkező számban tudjuk közölni a
folytatást - azonban a koloniális életünk

(befejező rész)

dús eseménysorozata mindmáig ebben
megakadályozott. Számítunk Olvasóink
megértésére, és most kissé késve pótoljuk
az elmaradottakat.)

... csupán kiástuk a „lelkünket” ...
…a tutajon valódi „együtt-élés”
történt… az esti csillagok alatt,
mélyebbnél-mélyebb gondolatok
fakadtak a cserkésztestvérekből,
de ezekről nem a rutin megnyilvánulásaként mesélünk most,
hanem mintha az emberi lélek
legmeztelenebb vérzéseiről írna
egy valódi költő.
Bonapartian Edi, a nemrég
felavatott segédtiszt, tudjuk,
érzékeny művészlélek. Egyik a
tizenhét közül, aki végigjárta - ill.
evezte - a Bartók ﬁúcsapat nyári
tutajtúráját. De ő volt a fedélzet
mindennapi „elmélkedéseinek”
összegezője… Néptáncpróba
után, pohár mellett beszélgettünk
erről. Zaj volt körülöttünk, iszonyatos péntek esti nyüzsgés - de
mit számított az? Hisz a tutajon is
zaj volt: csobogás zaja, madárzaj,
erdő-dzsungelzaj, hangzavar…
Zólyomi Kati: Mit jelent neked
az, hogy a ﬁúk lelkével foglalkozhattál? Hogy kaptad ezt a „feladatot”?
Bonapartian Edi: Már egész az elején,
amikor elkezdődött a szervezési munka,
habár tudtuk, hogy a tutajtúra maga sikerülni
fog, azt is sejtettük előre, hogy nehézségekkel jár az ennyire szoros együttélés; emellett
a sok akadály és előrelátható nehézség nem
könnyű panorámát tárt elénk.
ZK: Igen, a tutaj szűk területén, szabad ég
alatt, a széles Paraná közepén…
BE: Tudtuk, nem lesz alkalom az „félrevonulásra”, hogy nem lesz „privát” pillanat,
hogy elkerülhetetlenek lesznek a nézeteltérések, az „ütközések” is. Azért gondoltunk
ki előre olyan programokat, olyan pillanatok
teremtését, hogy ha adódnának ilyen helyzetek, cserkésztestvériesen „elsimíthatjuk”,
helyrehozhatjuk őket… így hát az esti órákat
erre szántuk.
ZK: A lélekápolás mennyire volt irányított,
úgyszólván minden estére? Vagy csak akkor
tartottátok meg, amikor a nap folyamán
történt valami?
BE: Nem, rendszerint esténként próbáltuk
megtartani. Tudtam előre, sőt vállaltam,
hogy irányítani fogom. A ﬁúk ezzel szemben
nem tudták, de természetesnek vélték, hogy
ezzel foglalkozom. Sőt, szeretnék ezentúl a
táborokban felolvasni valamit, s az elmélkedést serkenteni. A tutajtúrával kapcsolatosan
létezett egy előre kigondolt „lelki tervünk”,
ötleteket írtunk le.
ZK: Egy megszabott órában történt az
elmélkedés?
BE: Nem, a napjaink sohasem sem voltak
egyformák. Állandóan rögtönöztünk ilyen
téren. Persze attól is függött sok minden,
hogy milyen simán vagy bonyolultan értünk
partot minden este. Szóval a tervet alkalmazni kellett a valósághoz. De általában este
s tábortűz keretében történt meg.
ZK: Az érdekel nagyon, hogy a napi
eseményekhez illően kérdést tettél-e fel?
Ha igen, a kérdés korosztályhoz igazodva
vetődött fel?
BE: Igen, voltak kérdések, ugyanaz mindenki számára, de a válasz, a felfogás tel-

jesen egyéni, korhoz mérten hangzott. Néha
úgy adódott, hogy az egyszerűbb kérdésre
a ﬁatalabbak sokkal mélyebben válaszoltak,
mint a felnőttek, vagy fordítva...
ZK: A tagok - mondjuk - már a második
alkalom után tudták, vártak az elmélkedést?
BE: Igen, bár nem lehetett teljesen rendszeres, hisz ne felejtsük el, hogy előfordult
az is, hogy nagyon későn és hullafáradtan
fejeztük be a napot. Úgy is volt, hogy szükség esetében egészen különleges pillanatban
tartottuk.
ZK: Már elmesélte a HUFI az élményetekről
szóló első cikkében, hogy a papirkákra leírt
válaszok egy „kincsesládikóba” kerültek.
Kinek volt az ötlete, hogy ugyanez a ládikó
legyen a tutajtúra végén kiásott „kincs”?
BE: A keretmese kiagyalásánál, már amikor
eldöntöttük, hogy kalózok leszünk, nyomban kincsesláda-kiásásról esett szó! Először
ilyen meg olyan megfogható ajándékokat
fontolgattunk, hogy emléknek megmaradhasson. Hirtelen tisztán állt előttünk a válasz:
hisz az egész élmény maga hatalmas ajándék
volt! A kincs lelki kinccsé nőtt bennünk,
nem is kellett más ajándék, s érzéseink, az
értékes, leírt válaszokkal egyszerűen együtt
bekerültek a szép kis ládába... Csak az sült ki
a végén, hogy a NAGY KINCS bizonyára a
lelkünk kibontakozása lesz! A legértékesebb
ajándék! Mikor vége lett a túrának, csupán
kiástuk a „lelkünket”. Nagyon is tetszett a
ﬁúknak!
ZK: Milyen arckifejezéseket vettél észre?
Mit láttál rajtuk abban a pillanatban?
BE: Ha, ha… Az első másodpercben (a picinyke láda láttára) azt hitték: vicc! Az igazi
reakció, az eredmény nem akkor történt, hanem amikor később leültünk, és elolvastuk
a papirkákat! Felváltva húztuk ki a cetliket,
s a feltett kérdésekhez mindenki gondolatát
felolvastuk. Mindnyájan másnak a papírját
olvashattuk fel, mindig úgy, hogy először a
kérdés s utána az összes leírt hozzászólás…
Folyt. a 3. oldalon

Havi “HUFImondat”:

Annyi örömet okozhat a lelkiismeretesen végzett munka,
hogy ennél kielégítőbbet nehezen találhatunk!
(ZK)

Olvasunk… és gondolkozunk:

„A célkövetés dilemmájának hömpölygős tengerében…”
Mikor a lélek kifárad, a kitartás ingadozik és elapad az erő; mikor az eszme éhes
a változásra, a célkövetés dilemmájának
hömpölygős tengerében úszva nyugtalankodunk. A sok-sok év múlása terhet,
nyűgöt nehezített a vállakra, olyannyira,
hogy a célok már el is felejtődnek, egyes
esetekben egyszerűen szét is porlanak - és
eltűnnek. Ezzel szemben, ha kívülállóként
megkísérelnéd számba venni az újabb,
a korszerűbb célokat, megnyugtatóan
hatna, ha látnád, hogy egészen életképes
minden egyes küszködő magyar. Hogy
igazából nem fullad meg, hanem valódi
túlélő, csupán szenved a folyamat alatt. A
magyar dilemmák megoldása egy nehéz,
hosszú út - az egész életed -, csak kintről
rémesebbnek tűnik, mint amilyen valóban,
ha benne vagy.
Jaj, drága gondteher! Jaj, drága magyar
sors! Van-e a világon árvább dilemma
ennél? Merre megyünk manapság, drága
magyarok? Hány szétágazó úton tévedünk
el a kóborlás alatt? Hány különböző cél
után kapkodunk oly magányosan?… Ahány
magyar közösség, annyi tébolygó cél… de
a legtöbb kortárs iszonyatosan szenved a
várakozásban.
Gyermekkori emlékeim egy sokáig kitartó, majdnem naiv hazaﬁsághoz, lángolókeserű álomból felébredő „hazamegyünk”
reményről szóló szavakhoz fűződnek. Nem
egyszer voltam a munrói házunk nappalijában elhangzott, titkos felnőtt beszélgetések
kíváncsi tanúja. Feszült volt a felnőttek
hangulata minden magyar otthonban,
annakidején. A hatvanas-hetvenes évek
voltak ezek. Akkoriban a „cél” (a várakozás
idejében) az átmeneti politikai helyzetek
elmúlásával játszadozott. A Forradalom
szörnyű emléke egyre inkább táplálta a
háborús anekdoták s veszteségek újra meg
újra áttárgyalását, felelevenítését. Hát én is
ilyen hangulatban nőttem fel, s már serdülő
korom a tüntetések és hangoskodó „szabad
lázadások” főszereplőjeként tartott nyilván

valamennyiünket. Bizony izgalmas volt a tíz-egynéhány évem
is, a szüleim felnőtt bajtársai társasága
mellett. Minden találkozás, rendezvény,
vacsora, magyar iskola vagy cserkész-öszszejövetel tele volt misztikával, háborús
európai hangulattal, a szétbombázott városok vérző szívei poros illatával. Egyes
dolgokról csak „titokban” beszélgettek az
emberek, s nem létezhetett más, mint az
emlék vagy a nyugati sajtó, ill. a nyugaton
nyomtatott tiltott irodalom fogyasztása.
Nálunk is otthon tornyosodtak a magyar
könyvek, életképes volt a honvágy, és
számomra is táplálékká vált. Pedig nem a
saját történetem oldalait ﬁrkáltam, hanem
véres elődeiméből olvastam el…
Aztán lassan elcsendesült - bennem is az a regénybeillő hangulat. Első magyarországi utam után (1978) rádöbbentem arra,
hogy langyos, „magyaros” mindennapokat
élek. Hiányoltam azt a különös „örökölt”
izgalmat, s őszintén, bár meggondolatlanul,
elindultam újabb információ után. Merre
menjek, gondoltam akkoriban magamban,
amikor még nem mondtam ki, amikor
még nem tudtam, hogy magyarnak fogom
vallani magamat életem végéig. Élénktisztán emlékszem, mennyire nélkülöztem
a lelkesítő lökést… Édesapám halálával
beállt egy pillanatnyi magyar zene-csend
a házban s özvegy Édesanyám sem mesélte
már ﬁatalkori élményeit olyan gyakran…
Akkoriban dőlt el, hogy néptáncos leszek (egy váratlan magyarországi esemény gyújtott rá a tűzre). Az öntáplálás
megkezdődött. Azóta is tart, s tudom: nem
élem meg a végét.
Egyes dolgokat nem tudunk egyhamar
megoldani, legalább is én nem tudom kitől
tanuljam el a gyógyulást, vagyis a „magyarság orvossága receptjét”. Valószínűleg
a jövő bölcsei megfejtik unokáim vagy
dédunokáim számára…
Végeredményben meghalunk anélkül,
hogy megtanultunk volna élni…
Zólyomi Kati

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
HUNGARIAN SCOUTS ASSOCIATION ABROAD * ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS EN EL
EXTERIOR * UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND

Argentin Körzet - 39. sz. Magyarok Nagyasszonya - 18. sz. Bartók Béla

2007. május
Kedves Cserkésztestvérem (Öregcserkészek, Segédtisztek és Tisztek)!
Bizonyára ismered nagyon jól, sőt valamikor talán tagja is voltál az Argentínai
Körzet valamelyik cserkészcsapatának:
39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcs.cs.,
45.sz. Boldog Ágnes lcs.cs.,
48.sz. Margit királylány lcs.cs.,
68.sz. Árpád-házi Szent Piroska lcs.cs.,
12.sz. Kinizsi Pál cs.cs.,
15.sz. Pannonia Sacra cs.cs.,
16.sz. Szent László cs.cs.,
18.sz. Bartók Béla cs.cs.
Jelenleg két csapat van: a 39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcs.cs. és a 18.sz.
Bartók Béla cs.cs. Mindkét csapat most
nagyon jól működik. Bizonyára hallottálolvastál a nyári túrákról. Sok lelkes vezető
van, és a Zrínyi Kör óvodájából is egyre
több új kiscserkészt sikerül bevenni a
csapatokba.
Szeretnénk a Körzetnek egy anyagi
alapot teremteni: Kiképzőtáborok és a
Körzeti Akadályverseny szervezésére, a
Cserkészház karbantartására és adóira, a

KMCSSZ tagsági díjára, és a Vezetők
Lapja, Magyar Cserkész és Cserkésznaptár díjaira. Ezt a 3 kiadványt rendszeresen
elküldjük majd Nektek.
Gondoljuk, hogy évi US$10-el fedezni
tudjuk a körzet fentnevezett kiadásait. Ez
a tagdíj természetesen NEM kötelező,
viszont számítunk rád! A tagdíj beszedését Benedekné Marika vállalta, nagyon
szépen kérjük, segítsetek neki, hogy ne
kelljen mindenkitől „kunyerálni”.
A Körzeti Őrs nevében baráti, cserkésztestvéri szeretettel kívánok
Jó Munkát!
Lomniczy Mátyás
Argentínai Körzeti pk.
Ui. Sokan közületek ott voltak januárban
a ST-tábor avatásán. Idén nagyon sok
olyan rendezvény lesz, amelyen nagyon
örülnénk, ha részt vennél. Többek között:
Hegyi túra és Tutajtúra beszámolói, Körzeti Akadályverseny és természetesen a
hagyományos Cserkészbál. Figyeld az
eseménynaptárt!
Benedekné Marika: (54-11) 4799-2527
E-mail: mbenedek@arnet.com.ar
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BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM
Senki ne használja
tisztelet nélkül a táncház
kifejezést! Ne nevezzünk
felületesen akármilyen
népzenés-néptáncos gyülekezést táncháznak. Hiába magyarázom azt, amit csak az
érthet meg, aki átéli a fokozódó érzések
folyamatát. Itt Buenos Aires városában már
boldog-öregen, öt évtizedes néptáncmozgalomról kell beszélnünk, de sajnos ugyanez a
sokoldalú magyar vonatkozású életválasztás nem volt még képes párhuzamosan egy
azonos szilárdságú s képzettségű népzenei
mozgalmat is felépíteni… Nem egyszer
történtek meg lágy hangszeres felsóhajtások, de semmiben maradtak. Nyílván itt
minálunk erősebb a táncidentitáshoz kötődő
vonzódás. Ugyanis a néptánc sokkal több
eszközzel megközelíthető, mint a népzene
eredeti hangszerjátékos technikája.
De nem erről akarunk most írni, hanem
az olvasónak egy teljesen friss, talán
először „igazi”, „olyan, mint Magyarországon”, „minden részletében hűséges”,
„hangulatilag tökéletes”, „összejátszásban
kitűnő”, „magyar szívvel ellátott” magyar
táncházról mesélni! Sajnálatosan (vagy
szerencsére?…) nem volt elég idő tágabb
körben kihirdetni, úgyhogy csupán 40-en
jöttünk össze (a fele: néptáncos)…
A cserkészotthon alján, a Regös együttes
faparkettás termében véget ért a minden
pénteki néptáncedzés. Késő volt már, majdnem éjfél is lehetett, s a nagy ablaküvegek
még lucskos-párásak voltak a táncoló testek
izzadtsága melegétől. Lekerült a cserkészraktárokból a gázpalack, a serpenyő is, egy
nagy asztal perceken belül lisztabroszt vett
magára, mivel négyen nekiláttunk a hagyományos lángostészta gyúrásához. Előkerült
a ﬁnom hideg sör is, és mellettünk, míg
sistergett az olaj a tűzön, egy közepes
kondérban forralt bor rotyogott kedvesen.
Többen rohangáltak székekért, kis asztalokért, és berobogott valaki a fokhagymával
és a sóval is. Erre a jelenetre jelentek meg
a széttolható ajtó küszöbén a zenészek.
Soroljak? Magyarországról volt itt a Budapest Fesztivál Zenekar vendégszereplésre
a Buenos Aires-i Coliseo színházban (l.
beszámolót a Mi Történt-ben, AMH 7.o.).
A zenekarnak három művésze szabadideje
alatt imádattal játszik együtt népzenét:

Kádár István hegedűs, Szabó András brácsás (a zenekarban vadászkürt) és Fejérvári
Zsolt nagybőgős, kedvesek, mosolygósak,
leírhatatlanul magyar érzésűek (ezt később
tudtuk meg és vettük is észre). Úgy jöttek be
s csatlakoztak hozzánk, mintha „hazajöttek”
volna a színházi fellépésük után. Ingyen,
önzetlenül s végtelen élvezettel kevert
tehetséggel, majdnem négy órahosszat
„húzták” a lábaink alá!
Eksztázisba ejtő légkör
teremtődött az első perctől
kezdve. Egy szempillantásig
sem volt erőltetett. Közben
jöttek a vendégek is, a lángos fogyott, mint az idő, a
sör is, a bor is, a táncpadlót, ahogy szokás, körülülték az idősebbek, még két
feketekendős asszony is ott
üldögélt a sarokban (ahogy
illik), míg a táncosok ügyes
lába-talpa, akárcsak a vonók,
siklottak a húrok mennybeli harmóniájával
együtt. Vidám, hagyományos rikoltozások,
csújogatások és siﬁtelések (női bekiáltások)
kísérték szüntelen a férﬁas legények táncát,
amely, ahogy kell is, a zenészek előtt (és
nekik!) történt.
Úgy hajnal fél négy lehetett, mikor egy
erőteljes, zseniális és fergeteges palaatkai
csárdás után, érzékeny-izzadtan, félkörben
s egymásba ölelkezve elbúcsúztunk három új “testvérünktől”, énekelve, a húrok
gyönyörű kísérete melegében:
„Haza is kéne már menni,
vajon mit fognak gondolni?
Sötét az éjszaka, babám kísérj el haza,
megszolgálom néked valaha...”
(Kalotaszegi hajnali-Kolozs m.-Erdély)

Elgondolkoztam azon, hogy rajtam kívül
a jelenlévő táncosokból egyik sem élt még,
mikor a hetvenes években Sebő Ferenc és
Halmos Béla kezeit megfogva a magyarországi táncházmozgalom elindult világgá, az
„igazán eredeti, változó-fejlődő” néptánc s
népzene kincseit megőrizve, hogy átadja a
városok táncoló magyarjainak. Mert azóta
a színpadi néptánc vonzásköre mellett
virágzik a
lelkekben
a táncház
egyedülállóan meleg
lelke!
De - hát
ilyen csodás ez:
mennyire
él, menynyire
ösztönös,
természetes a mozgásvilág. Csak ez a tény teheti lehetővé
azt, hogy nem egész húsz éves néptáncosok
átszellemüljenek, s még táncház szűzen,
mégis kitűnő egyhangúságba kerülhessenek
a három magyarországi felnőtt zenész muzsikájával. Mert néptáncosnak élő zenére
táncolni érzéki, szinte isteni élmény!
A folklorisztika világában, mint minden téren, igenis léteznek csodák! Ezen
a pénteken a dél-amerikai folklór-revival
ékszerláncába való gyöngyöcskét szedhettünk össze! Vajon mennyit kell várnunk
a következőig? Talán jövőre, Brazíliában
jön össze, a XIX. Dél-Amerikai Magyar
Néptánctalálkozó után? De bizonyára nem
ilyen bensőséges keretben: mert ez, s ne
haragudjon senki, tökéletes volt!

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
A KMCSSZ közgyűlést tartott Chicagóban

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2007. április 21-én Chicagóban
tartotta meg részleges tisztújító közgyűlését. A
közgyűlés témaköre volt az utolsó két év munkájának kiértékelése, a következő évek várható
kihívásainak összefoglalása és a Szövetség Intéző
Bizottságának megválasztása.
A közgyűlést levélben üdvözölte Chászár Ede,
a KMCSSZ tb. elnöke Brazíliából, Vitéz László, a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség üv. elnöke,
Solymossy Balázs, a Magyar Cserkész Szövetség
vezetőtisztje és a lett, észt és litván testvérszövetségek vezetősége. Az elnökség és a tisztviselők beszámoltak a Szövetség helyzetéről, a célkitűzések

lelki
sarkocska

„Júniusi reggel”
(versrészlet)

S így lassan
mégis elmaradtam
és gombjaim is
leszakadnak,
poros és kócos
rendbe raktam
emlékét a régi
szavaknak.

Márai Sándor
(1900-1989)

“... majdnem szűzen, mégis kitűnően...? Táncház!
... és a lángos fogyott, mint az idő...”

felé való haladásáról, nevelési eredményekről és a jövő kihívásairól.
(l. részleteket www.kmcssz.org). Az elkövetkező két év feladatai között
szerepeltek: a) az “öregdiákjaink”, azaz volt cserkészeink bevonása
aktív munkánkba; b) forrásmunkáink felújítása, amelyet az interneten
adunk ki; c) meglévő csapatainknál új tagok toborozása és új csapatok
alapítása, ahol erre igény és emberanyag van; d) fenntartani a létező
intézményeinket és kezdeményezéseinket; e) vezetők továbbképzése
helyi szinten, “berepülő” kiképző törzsekkel; f) vezetők támogatása
több használható anyaggal, amely az interneten elérhető; g) minden
nyugaton élő ﬁatal számára elérhető olvasó programunk beindítása;
h) csapataink meglátogatása Minőségbiztosító Vezetőtisztünk és törzse által; i) anyagi alapunk biztosításának hatékony beindítása, és j)
fokozottabb együttműködés a cserkészet és a hétvégi magyar iskolák
között.
Vasárnap mise után a cserkészek bensőséges kereteken belül
emlékeztek meg négy nagynevű cserkészvezetőről. Ifj. Nádas Gyula
chicagói cserkészvezető visszaemlékezett a 150 éve született Lord
Baden-Powellra, aki a világcserkészetet 100 éve alapította meg,
gróf Teleki Pálra, az első magyar főcserkészre, kisbarnaki Farkas
Ferencre, a harmadik és egyben utolsó magyar főcserkészre és a 10
éve elhunyt Bodnár Gáborra, a KMCSSZ 60 éven keresztüli meghatározó személyére. A KMCSSZ vezetői és cserkészei a négy vezető
életéből és példájából meríthetnek, hogy az elkövetkező évek komoly
kihívásaival sikeresen megbirkózzanak.
Köszönetünket fejezzük ki a chicagói cserkészek szüleinek és különösen Vas László atyának a Közgyűlés megszervezéséért.
Lendvai-Lintner Imre, KMCSSZ elnök

HUFI utóirat: Van azért egy lényegében
ritkán adódó argentin-magyar táncházmozgalom történet (ill. élő zenére táncolás) is,
mivel az utóbbi húsz néhány év alatt vagy mi
voltunk odaát, vagy itt jártak nálunk és muzsikáltak nekünk a következő hazai népzene
együttesek:
1982: A Rajkó nagy együttes vegyes magyarcigány zenekara muzsikál az akkori Regös kamaraegyüttes tagjainak a Mindszentynumban
tartott próbák egyikén.
1986: A Kastl-Amberg-i magyar főiskola
népzenészei Németországból eljönnek Konthur Marikával és Németh Lacival az első
Dél-Amerikai Néptánctalálkozóra.
1987: Akkoriban megalakul São Paulóban a
Bálint lányok (Inci, Tünde és Emese) bandája
a Zrínyi művészegyüttes keretében s fellép a
találkozókon.
1987: A magyarországi Mákvirág trió meglátogatja Buenos Airest: velük tartottuk az első
valódi táncház próbálkozást itt, a Hungária
MIK-termében.
1992: Németh Laci új Kaláris népzene bandája részt vesz az uruguayi találkozón.
1996: A Regös együttes első magyarországi és erdélyi turnéja kapcsán fellép a híres
Csík zenekarral (a Világfalu Fesztiválon és
záró táncházon), valamint a Jobbágytelki
hagyományőrzők (Székelyföld-Erdély) bandájával is.
1997: A Szászhalombattai Forrás együttessel
ellátogatnak hozzánk (Teatro de La Ribera) a
Méta zenészei, akikkel „miniszimpózium” is
létrejöhetett.
1997: Megalakul a Forgószél banda a Kárpát
hivatásos táncszínház együttesben, a magyar
népzenét elsajátító, karriert befutott argentin
zenészekkel.
1998: Első ízben látogatja meg a kolóniát a
Kaláka együttes.
2004: Az Uruguayi Találkozó utáni Regös
beszámoló estjén táncházat tartunk a Forgószél muzsikusaival a cserkészház alján.
2005: A Regös együttes második fellépése
Budapesten a Balassi Bálint intézet dísztermében, a Fűrészelők bandával, valamint az
erdélyi turnén is táncol élő zenére, nem is
egy ízben.
2007: Ismét a Kaláka művészeivel, ez
alkalommal a MIK-teremben megrendezett
búcsúesten, ahol szilágysági és kalotaszegi
táncrendeket táncoltunk el zenéjükre.
2007: Végül is már feljebb elolvashattátok, mi
történt István prímás és barátaival, s reméljük,
átéreztétek a mi örömünket!
Hadd fűzzem hozzá a felsorolás adataihoz
a buenosi néptáncosok egyéni tapasztalatait
is, vagyis táncház-élményeiket, amelyek Magyarországon adódnak minden egyes átutazás
vagy ösztöndíj alkalmával: jelen pillanatban
Vass Ili élvezi intenzíven ezt a lehetőséget,
mivel a Királyok városa több tucat ajánlatát kihasználva, hetente háromszor is eljár
néptáncolni.
Egy kis gondolat: «Aki megkóstolja sóval
egyszer, már a nélkül nem is nagyon akar
(ZK)
enni.»
(Képanyag Gfoto, Naty P., Zóka)

Pécsi Gála - Benedek
Anna kitüntetése
Az idén (április
27-én) újból az
Újpesti Gyermek
és Ifjúsági Házban
került megrendezésre a Pécsi Gála,
az iskolának névadója, Pécsi Sebestyén orgonaművész tiszteletére.
Ide jár Benedek Anna, akit argentínai látogatása alkalmából megismerhettünk és megszerethettünk.
Palotással nyitottak a 8. osztályosok
díszmagyarban, majd a Pécsi-díj átadása és a kerületi és fővárosi versenyeken kiváló teljesítményt megvalósító
tanulók jutalmazása következett. A
díjat évente egy tanárnak és egy végzős
diáknak nyújtják át. A diák esetében
ﬁgyelembe szokták venni az elmúlt 8
évben kivívott teljesítményét, kifejezetten annak 3 jellemző szempontját:
a jegyeit, a zenében (hangszerben)
elért, valamint a kerületi, budapesti,
stb. versenyeken elért eredményeit. Ebben az évben a díjat
megosztották 3 diák között, közülük Benedek Anna volt az
egyik! Gratulálunk, Anna!
(HKZS)
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SZÉP ÉLET, CSERKÉSZÉLET
A Magyar Cserkészszövetségek Budapesti
Tanácskozása

Hagyományos húsvét a szakadó esőben!

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2007. április 14-én tartotta esedékes ez
évi tavaszi ülését Budapesten a Sztrilich
Pál Cserkészparkban. A találkozón a Magyar Cserkészszövetség volt és jelenlegi
elnöke mellett megjelentek az erdélyi, a
felvidéki, a vajdasági és a nyugati szórványmagyarság cserkészszövetségeinek
elnökei. Az elnökök munkatársaikkal áttekintették a magyar cserkészet jelenlegi
helyzetét. Megállapodtak egy világszerte
egységes jelvény viselésében szövetségeik mintegy 20.000 tagja számára.
Egyeztették 2007-es terveiket, egy közös
magyar Jamboree-csapat felállítását
és távlati terveiket a következő évekre.
Megegyeztek, hogy a negyedik közös
vezetőképzőtábort október 20-27. között
tartják Sepsiszentgyörgyön.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség
(KMCSSZ) nevében
Lendvai-Lintner Imre, elnök

A Tanácskozás résztvevői

TUTAJÚT ...

folyt. az 1. oldalról

Hihetetlen, váratlan válaszokkal találtuk
magunkat szembe, fantasztikusokkal, s
egy esetben sem tudtuk, ki is írta a választ,
bár néha valamennyire sejtettük… Nagyon
érdekes volt! Lelkiállapotokról, fejlődésről,
építő megjegyzésekről. Az embercsoport
reakciója az élmény alatt: a megőrzött papirkákon ez maradt meg kincsünknek!
ZK: Gondolom a sok nap alatt sikerült felfedezni az emberekben erényeket, de gyenge
pontokat is…
BE: Bizony, leginkább azt, hogy ha valamelyikünk lankadozott, elkerülhetetlenül
átsugározta a többire, ill. fordítva is! A
jó, de a rossz lelkiállapotokat is átvettük
egymástól. Bár hadd jegyezzem meg, hogy
általában mindnyájan egyszerre voltunk
vagy remek, vagy gyengébb hangulatban.
De az akadályok (sok volt!) átvészelése
után rendszerint csoportban ünnepeltük
meg a győzelmünket! Főleg a kezdetén
találkoztunk sok „nem”-mel, aztán mégis
sikerült! Ugyanekkor, egész az elején, annyi
volt a nehézség, hogy nem egyszer majdnem
lefújtunk mindent. Talán pont a nagy aggódásból született meg az ugyanolyan nagy
erő! Ez részben a kisebbek, az őrsvezetők
sosem kialvó lelkesedésének, vidámságának
köszönhető! Induláskor is, egy félelmetes
nagy vihareső alatt, mi, a vezetők, csak
azt láttuk benne, hogy miatta még nem
indulhatunk el, de ők, a ﬁatalabbak, abban
is örömokozót leltek és imádták azt az esőt!
Szóval nem volt káosz, hanem átvettük tőlük
a sok jót!
ZK: Valóban azt állítod ezek után, hogy egy
vidám, pozitív „tag” mindig kimentheti a
kútból a lehangolt vagy izguló vezetőt?
BE: Persze! Most is nekik köszönhetjük a
tutaj-sikert! Lényege voltak… és mi izgultunk, hogy túl ﬁatalok (hahaha…)
ZK: Mikről beszélget ennyi ﬁú, és mikor?
Evezés közben, a folyó sodrása kellős közepén?

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
A bolygónk ösztönösen (bár újabban
gyanúsan) viselkedik, s mi sodródunk rajta
az áramokkal együtt, míg próbálgatjuk életünket az éghajlat változásaihoz igazítani. A
magyar cserkészek élete is ezen a szeszélyes
bolygón zajlik, és az időjárás kellemetlenségei ellenére hajtja előre hajóját.
No de jó lesz, ha elölről kezdem... s mindennek a kezdete készülődést igényel, utánajárást, anyaggyűjtést és munkaszétosztást.
A cserkész igen jól ért ehhez, a szervezés tit-

kait gyakorolja egész életén át, (privát munkájában
is eredményesen használja
fel ezt a megtanult, végtelenül praktikus tehetségét),
és az idén a vallás és a
néphagyomány-örökségben gazdag magyar húsvéti
szokások rítusainak megelevenítésével foglalkozott.
Egy egész szombat ment
rá az anyag megtanulására, elsajátítására, és egy
második szombat pedig
a nyilvánosan megtartott
„játékra”. Március 30-án
és április 14-én mindkét

BE: Hát evezés közben lehetetlen a szócsere, csak vezényszavak mentek-jöttek. De elmesélek egy sikerült helyzetet: kettéosztottuk a társaságot, vezetőkre és ﬁatalabbakra.
Mindenki kapott egy számot a csoportjában.
Majd a két csoportból összeálltak az azonos
számmal rendelkezők. A kialakult párok
kellett jobban, mélyebben megismerkedjenek, a legtöbb esetben olyannal, akivel még
eddig sosem beszéltek komolyabban… Ez
ismét érdekes volt, gazdagító és hasznos.
Annyit tudtunk meg és tanultunk egymástól… Este kellett beszélgetni, még tábortűz
előtt, szárazföldön… El-elvonulhattak a
párok. Voltak, akik több időt is igényeltek
az ismerkedéshez, vagy talán azért, mert
nagyon érdekessé vált a beszélgetésük...
ZK: Te kivel kerültél össze?
BE: (nevet és lenéz) Én… az öcsémmel…
ZK: Volt kiértékelés is utána?
BE: Igen, a tábortűz folyamán. Elmeséltük,
mit tudtunk meg partnerünkről, milyennek
ismertük meg. Természetesen csak az általa
engedélyezett információt lehetett ismertetni. Nagyon pozitív eredményt értünk el.
Marci (Kerekes, csapatparancsnok) például
Kikóval került össze, aki Barilocheban él és
édes-keveset tudtunk róla, csak, hogy kedves és lelkes... Teljesen egymásra találtak.
ZK: Emlékszel a tutajozás alatti legértékesebb pillanatodra?
BE: (hosszan elgondolkozik) Nem egyre,
háromra! Az első az volt, mikor már nem
féltem, amikor a tutaj már a vízben úszott!
Mert utolsó pillanatig rettegtem attól, hogy
nem indulhatunk el. A második, amikor
megkaptuk az engedélyt a folyamőrségtől.
Viszont a legmélyebb pillanatom az volt,
mikor átmentünk a Yacyretá-i gáton (ez
is úgy nézett ki, hogy nem fog „beugrani”). (a márciusi számunkban olvasható
ez a magasztos momentum. Z.K.). Ott a
folyó annyira kiszélesedik, hogy szinte
végtelennek tűnik. Olyan apró fél diócskahéjnak tűnt a nagy tutajunk, mi pedig
liliputi hangyácskáknak benne. Sodrás

alig volt, de vihar tört ki fölöttünk, csupa
baj volt minden... A fantasztikus az volt
számomra, hogy „eldöntöttük”: szembeszállunk a nehézségözönnel! És aztán pedig
a szép sirályunk őrködő szárnysusogása az
árbocon lobogó magyar zászlónk mellett,
mert ő végigkísért egy jó ideig! Az aznap
esti kérdés is a „jelek” megtestesüléséről
fogalmazódott: Mit gondolsz, minek a jele
volt az a sirály?
ZK: Beszélhetünk a „hit”-ről, meg a „táj”ról? Szerinted milyen szerepet játszottak a
tutajozás alatt?
BE: Ahogy gondolod, lényegeset!
Elsősorban, mert cserkészek vagyunk,
igazából a hit kéne legyen a legerősebb
támaszunk. Jó lenne egy olyan idősebb
vezető mellettünk, aki gyakrabban tudna
velünk erről elbeszélgetni. Az alapanyag
jó lenne, mindnyájan (akik tutajoztunk)
Istenhívők vagyunk. Ugyanis a túra alatt
minden imánk, talán életünkben először,
mélyen átérzett, igazi fohász volt! Nem
volt automatikus, mint sokszor sajnos az.
Most ellenben teljes szívből „kértünk és
megháláltunk”. És sosem féltünk nagyon,
mert „együtt voltunk”. Pedig voltak viharok, hullámok, áradás és örvények… de
elég volt egymás szemébe tekinteni!
ZK: Miféleképpen viszonyultatok a körülöttetek lévő majdnem trópusi tájhoz, ill. az
állatvilághoz, a növényekhez… magához a
vízhez? Felkeltette-e ﬁgyelmeteket?
BE: Ahhh, fantasztikus volt! És a színek,
a naplementék, a hajnalok… Nem egyszer
emlegettük elmerengve a csodálatos természet szépségeit. Nem is lehetett volna erről
nem beszélni! Sok mindent sajnos utólag,
a képanyagban vettünk észre. Életemben
nem láttam olyan gyönyörű pókokat, mint
az utunk alatt!
ZK: A szolidáris akciótokat (Wanda, Misiones-i település) személy szerint te hogy
élted át?
BE: A legfontosabb érzésem akkor született, amikor az itt összegyűjtött holmikat

csapat teljes tagozata, beleértve a vidám
szülőket és más vendégeket is, együtt
töltött két intenzív délutánt a Hungáriánk
hátsó területén, s egy képzeletbeli magyar
falunak öltöztette fel a teniszpályát és a
cserkészotthon alsó termét. Ott teremthetett
magának a népszokás összes zsebéből merített anyaggal, ötlettel, egy díszben-színben
tündöklő húsvéti Magyarországot! Falusi
házhomlokzatok, kapuk, vásár-sátrak - és
még egy gémeskút is állt a pálya közepén!
Régi stílusú piros, mustár és élénk búzakék
tojások kaptak mintaruhát, elkészült (és
elfogyott) a számtalan hagyományos fonott kalács, vajas-sonkás cipó, borocska és
gyümölcslé; viseletbe öltözött kislányok,
lányok, asszonyok, kisfiúk, legények és
férﬁak szaladgáltak jókedvűen fel s alá,
elhangzottak a legeredetibb locsoló-versikék
(az ártatlanok, de a „pikánsok” is, a felnőttek
legnagyobb derülésére), tömeges népijáték,
néptánc és népdalozás váltakozott. Április
14-én mindez zuhogó esőben zajlott le - azt
is mondhatjuk, hogy a Jó Isten is locsolót
játszott, de nem vödörből öntötte, hanem
a duzzadt felhőkből nyomogatta rá a fejünkre!
„Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: „Nincs már itt, mert
feltámadt!”
(ZK)

átadhattuk, miközben bebizonyíthattuk
azt a tényt, hogy „mekkora szükségük volt
az ottaniaknak rá”! Teljesen közvetlen
kapcsolatba kerültünk a falucska lakóival,
kisebb csoportokban átsétáltuk az „utcákat”
és bementünk a „házakba” is… Csodálatos
az ember, micsoda nyomort képes eltűrni!
Mátéztunk velük, elbeszélgettünk, végtelen
kedvességgel fogadtak minket.
ZK: Újabb, városi együttlétetek alatt még
mindig téma a tutajút?
BE: Természetesen nem annyira gyakran,
mint a visszajövetelünk után. De ezentúl,
a korkülönbségek ellenére, jó sokáig (a
következő kihívásig) ez marad az abszolút
közös nevező!
ZK: Mit tanulhattál a tutajtúrából?
BE: Azt, hogy mindegy, milyen nagy az
akadály, ha olyan emberekkel vagy körülvéve, akik ugyanaz után vágynak, mint te
magad.
ZK: Tulajdonképpen mit akartatok kimutatni?
BE: Nem, nem kimutatni, hanem bebizonyítani, leginkább ÉSZREVENNI azt,
hogy minden logikus célkitűzés LEHETSÉGES!
ZK: Volt jelszavatok?
BE: Volt!
ZK: ??
BE: Majd a beszámolón elmondjuk!
ZK: Lelkesítő indulótok?
BE: Volt!
ZK: Tudom, várnom kell a beszámolóig!
BE: (már nevetve) Igen!
ZK: Utolsó kérdéseim: testvérpárok az
utazók közt?
BE: Igen, Lajtaváry, Lovrics, Kerekes,
Bonapartian (hangosan felnevetünk).
ZK: Milyen volt együtt a fedélzeten?
BE: Hát az ikrek remekül megvannak egymással, Kerekesék is, Lovricsék is, mondjuk… és a Bonapartianok inkább a konﬂiktusosabb testvérpárok közé tartoznak, de
nagyon szeretik és megértik egymást!

HUFI IV.
Zsuzsi íróasztaláról...

MOSOLYGÓ ANYANYELVÜNK

Beszéljünk
magyarul?
Hiszen annyival könnyebben jönnek a
spanyol szavak, nem is
kell gondolkozni… és elvégre Argentínában élünk…
érthető, hogy
lassan beolvadunk… Nem igaz? Nem, nem és nem!
Miért nem? Mert amikor Magyarországra utazunk,
élvezzük, hogy értjük a nyelvet, hogy felnéznek ránk,
mert képesek voltunk ezt a drága kincset megtartani, mert
egy kultúrát leginkább a nyelv által lehet megismerni,
megőrizni. Mert akkor vagyunk igazán magyarok, ha magyarul is beszélünk. Büszkék vagyunk származásunkra,
elődeinkre, ezért érdemes ápolni a nyelvet. Rajtunk múlik,
hogy beolvadunk-e vagy sem. Kis önfegyelemmel tudnánk
egymás között magyarul beszélni, csak mindig észben
kellene tartani ennek fontosságát. Ha a ﬁatal ﬁúk nem
tudtak volna már magyarul, hogyan lett volna akkora
élmény számukra az Angelica kórus ittléte? Ne vonjuk
meg ezektől az élményektől a kisebbeket sem, és őrizzük
meg szép, drága anyanyelvünket… Vajon észrevesszük-e,
hogy mit mulasztunk, ha nem tesszük? Vajon elgondolkoztunk-e azon, hogy „mi vagyunk a vezeték, rajtunk megyen
át az üzenet”, hogy rajtunk keresztül jut el a magyar nyelv a
ﬁatalabb nemzedékhez? Természetesen az alap a hétköznapi
magyar tanítás, otthon a családokban, de mindannyian,
vezetők és tanárok egyaránt felelősek vagyunk a magyar
nyelv ápolásáért. Nehéz munka, de ne adjuk fel a harcot!
Mert érdemes, igenis érdemes.
Nagyon megható az, amit a nagy erdélyi író, Kányádi
Sándor „Dél keresztje alatt” című versében ír: „Ó te istenáldott földrész, lenn vagy, a szemem rád fölnéz”... „ha
feljön a Göncöl este, szívemen a Dél keresztje”. Hiszen ő is
becsülte és felnézett arra, hogy hogyan harcol egy maréknyi
magyar leszármazott a magyarság megmaradásáért itt, a
távoli Buenos Airesben.
Zárógondolatként Zilahi Sebess Jenő bácsi szavait
szeretném idézni, mert ő volt a kedvenc magyar tanárom
a ZIK-ben. Naplómba oly egyszerű, de sokatmondó verset írt... Azóta mindig fejemben van, és amikor tanítok, ő
mindig jelen van:
“Ha spanyolul beszélsz, argentin vagy,
ha németül, akkor német,
angolul, angol lehetsz,
de a legkedvesebb, ha magyarul
beszélsz - és magyar is maradsz!”
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi

Ami az íróasztalon maradt...

Tudtad-e, hogy a telefonálásban nemzetközileg elterjedt
“halló” feltételezhetően a magyar nyelvből átvett szó? A
magyar halló történetét a közelmúltban sokan vizsgálták és
feltárták. A használat jelentése 1884-től mutatható ki, és az
amerikai angolból terjedt el és vált nemzetközi szóvá.
A magyar ditrói Puskás Tivadar mérnököt - bécsi és
londoni tanulmányai után - kalandvágya az akkor oly titokzatos Amerikai Egyesült Államokba vezérli. Foglalkoztatja
Graham Bell találmánya, a telefon, ezt tökéletesíti. Majd
1873-tól a “menloparki varázsló“, Thomas Alva Edison
munkatársává válik. Ennek európai képviselőjeként, Boston
és Párizs után hazatér, ún. telefonhírmondót hoz létre, ami a
mai rádió elődjének tekinthető. Öccsével, Ferenccel 1881ben megkezdte a monarchia területén is a telefonközpont
fölállítását. A nagyszerű találmány működik, a távbeszélő
vonal egyik végén megkérdezte tehát a vonal túlsó végén
lévőt: „hallod?” - az visszafelelt: „hallom!” Azóta majd
minden nyelven hallózik az egész világ… (LBZS)
Szerk.megj.: Az ilyen elterjedt szónak eredetét más nemzetek is vindikálják maguknak. A németek a szó eredetét
az althochdeutsch „halön“, mittelhochdeutsch „halen“-ra
vezetik vissza (hívni), a szintén elterjedt „holla“-t pedig
a túlsó parton lévő komposoknak szóló kiáltására „Hol
über!“ (jer értünk!). Az angolok az archaikus “whole be
thou” (jó egészséget!) összevonását emlegetik, vagy a
bibliai “Hail, Thou”-t (köszöntlek! / üdvözlégy!). A franciák ezzel szemben a régi időkben, amikor még nem volt
központi csatornázás, az ablakból kilöttyintették az utcára
a szennyvizet és előtte kikiáltottak: “á l’eau!” - vigyázat:
jön a víz! Innen származtatják a mai allô-jukat.
Edison a Hello-t javasolta Bell Ahoy-jával szemben,
sikerrel, mert már 1889 körül az USA-i telefonközpontok
kisasszonyait ’hello-girls’-öknek hívták. Bárhogy legyen is,
a magyar Puskás Tivadarnak elévülhetetlen érdemei vannak a telefonkészülék és -központ tökéletesítése terén.
Források: „A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára”, német
és angol szótárakra is hivatkozva. (Főszerkesztő Benkő Loránd.
I–III. 1967–1976.)
Anyanyelvi Kaleidoszkóp (Grétsy László), Gondolat 1973
(HKZS)
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ZIKHÍR:

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI

A Z I K Ve z e t ő s é g
májusi összejövetele

(A mai krónikánk Espinosané Dr. Benkő Teri cst.
és férje José Vicente Espinosa st., a HUFI
magyarországi tudósítóiról szól)

Mottó: “Nagyon fontos,
hogy mit tanítunk,
de még fontosabb az, hogy
hogyan tanítunk!”

Doktorrrrrrrr!... Fáj a szívem - mert elmész!

Ez alkalommal hadd mesélje el a HUFI Teri májusban
letett doktori esküjét és az orvosi diplomája kézhezvételét,
Buenos Airesben. Szerencsére ott lehettünk, ott tapsoltunk, ott könnyeztünk vele és meghatódott családjával
együtt... Ez volt drága barátaink talán egyik legizgalmasabb életfordulatának egyik állomása.
Pehelysúlyú
eső szemetel a
Buenos Aires-i
orvosi egyetem főbejárata
lépcsőzetére.
Esteledik. A hideg őszi szél
elől menekülve
bemegyünk az
épület melegébe,
A büszke szülőkkel...
és az Aula Magna ülésein gyorsan elhelyezkedünk. Délután hatot üt az óra.
Egy „kellemes feszültség” uralkodik a legalább ezer ember
nyüzsgésén. A félhold alakú színpad testét egy kétemeletes
magasságú, gusztusos faszerkezet veszi körül, amelynek
egyetlen dísze egy hatalmas olajfestmény. Az egész terem
egy ízléses, zsúfolásig megtelt amﬁteátrum: 60 doktorandus
ül a megszabott helyén, és az összes többi ülőhelyen - még
az erkély szélén, a lépcsőfokokon is! - ülnek a családjaik,
barátaik, valamint több tucat jövőbe kukucskáló egyetemi
tanhallgató és büszke tanár. A színpad faparkettás. Csillog, olyan tiszta. Közepén egy hosszú asztal, rajta a 60
diplomatekercs pihen egyik a másik mellett. A mögötte
elhelyezett székeket idős, tekintélyes professzorok foglalják
el. Az ő mostani magasztos
hangulatuk nemsokára tapsra, nevetésre és gratulációra
fog átváltani! Hat óra öt
perc; mint a karácsonyfa,
úgy villog a sok száz vaku,
és egy vékony, sötétszürke
öltönyös férﬁ beáll a mikrofon mögé, hogy hivatalosan
bejelentse az argentin zászló
bejövetelét és a tanháznak
rutinos, de Teri és kollégáinak korántsem mindennapi
Zólyomi Kati, Benkő Teri és
szertartás megkezdését. Az ez
Haller Ines
alkalomra elegánsan, inkább
sötét színben játszó kabátba öltözött jelöltek is felállnak
a himnuszra. A híres egyetem főigazgatója veszi át a
szót, és elmormolja az általa már nem egyszer elmondott
hipokrateszi eskü tartalmát. Erre a szövegre válaszol hajszál egyszerre a 60 reszkető hangú, frissen végzett orvos:
esküszöm! Hátborzongató pillanat. Sejtjük, hány anya és
apa könnyezhet. Egyenkint mennek fel a ﬁatalok a színpadra. Mindegyik vagy egy professzortól, vagy saját apjától,
anyjától (a legtöbben maguk is orvosok) veszi át a drága
tekercset. Millió vaku villan most fel, szédítően, vakítóan.
Tapsvihar, éljenezés, hurrázás - és teljesen fellazul a feszültség! Akik saját szüleiktől veszik át a diplomát, majdnem
a végén kerülnek sorra. Teri is, mert papája, Benkő Laci
adja át neki. Mellettem Aranka mama pityereg szüntelen,
Cili és Sanyi visszafojtják könnyeiket, de nagyon ﬁgyelnek.
Egy kicsit arrébb Haller Ines két átlátszó szeméből óriási
könnyek buggyannak ki, és végül mindnyájan önfeledten
és boldogan sírunk! Ezt követően pedig visszaül az összes
diplomázott „doktor” az addigi helyére, viszont az összes
tanár és az egész hallgatóság állva tapsoljuk meg őket. Majd
egész kevés perc alatt mindenki szétszéled. Ennek is vége.
A kis magyar csoport már kint az utcán egymásra néztünk,
és szó nélkül mosolyogtunk egymásra. Közben az impozáns város sötét és nedves utcáin lassan elindultunk az élet
folytatása felé. Teri életének ez egy új szakasza kezdését
jelenti, de nemcsak karrierje terén: áttelepedik Budapestre
szeretett férje, José mellé, aki odaát türelmesen kivárta a
bürokrácia bonyolult fordulatait, de cserébe már „diplomás
doktornőt” kapott vissza! A július-augusztusi kettősszámban
a HUFI már kettőjük munkáját fogja közölni, de a hiányérzetünket sajnos még a legfantasztikusabb cikk sem
fogja enyhíteni!
(ZK)

Jelen voltak: Zaha Sándor, Beisné Anni, Benedekné
Marika, Gorondiné Judit, Kerekes Cili, Lajtaváryné Zsuzsi,
Lomniczy Mátyás, Pappné Bella, Zaháné Alexandra.
Témák:
- Hősök Napján idén ismét a Dió-csoport szaval.
- Tanárok, diákok pontatlansága: túl sok a késés. Ezen
változtatni kell!
- Szavalóverseny év végére: minden csoport tagja egy
kötelező és egy szabadon választott verssel.
- Őrsvezetői vizsga dátuma októberre kitűzve.
- A ZIK vett új hangfelvevőt: kazettára fel lehet venni a
diákokat. Használható eszköz!
- 2008-as pályázat kihirdetésre készen áll.
- Dió-csoport ösztöndíj: ne várják egymást; aki soron
van, utazzon! Idén: Beis András, Lovrics Réni és (talán)
Jeffrey Viki.
- “Túnel del Tiempo” rendezvényre megoldódott a zene.
- EMESE képviseletét az AMISZ-ban Bonapartianné Trixi
elfogadta.
- 2008-as Naptár témaköre – Erdély, vagy “versesnaptár”.
(Lajtaváryné Benedek Zsuzsi beszámolója alapján
sűrítette HKZS)

SZEMELVÉNYEK A HKK
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso,
Olivos - Horario de atención al público:
los viernes de 19 a 21 hs.
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24 izgalmas novella
Vaszary Gábor: Amiről a férjek álmodoznak
Félbemaradt mennydörgés. (11 holland elbeszélő)
Montherlant, Henry de: Agglegények
Fekete István: Őszi vásár
Ammers-Küller, Jo van: A Coornvelt-ház asszonyai
Abonyi Árpád: Frida kisasszony
Benedek István: Rousseau
Benedek István: Párizsi szalonok (Julie Lespinasse)
Benyovszky Móric: Ázsián át Madagaszkárig
Eőry Erzsi: Könny és mosoly
Gallegos, Rómulo: Doña Bárbara
Keszi Imre: A végtelen dallam (Wagner)
Lagerlöf, Selma: Amikor én kislány voltam
Mansﬁeld, Katherine: Egy csésze tea
Szőnyi Ferenc: Házőrző lelkiismeret - Ami a
nagyköveti jelentésekből kimaradt
5156 Szekeres Szabolcs: Gyerekek (1996-2003)
5269 Szekeres Szabolcs: Gyerekek (2003-2006)
5268 Vega, Lope F. de: A táncmester (ford.: Szőnyi F.)
5266 Fuentes, Carlos: Diana a magányos vadász (ford.:
Szőnyi Ferenc)
4752 Bromﬁeld, Louis: Mrs. Parkington
4305 Shaw, G.B.: Művészszerelem
4271 Hurst, Fannie: Nem így akartuk
4446 Ullmann, Liv: Változások
5026 Borges, J.L.: Az ősi kastély
5027/28 Clavell, James: A tajpan I.-II.
Videokazetták:
VK-30 Rajkó Zenekar: Magyar Nóta (vasárnapi
muzsika)
VK-55 Egressy Béni: A Szózat története
VK-29 Huszka Jenő: Bob herceg (operett)
VK-27 Jacobi Victor: Sybill (operett)
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ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlés minden szerdán este 9-kor
Titkárság: Zumpf Gusztáv: Kedd-szombat 18-21.30-ig. Vasárnap
12.30-16 óra. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar
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SECCIÓN EN CASTELLANO

Nos escriben de ...
HUNGRÍA
Hola, Amigos:
La vez pasada me despedí con la promesa
de contarles algo sobre los famosos vinos
húngaros. Veamos primero algo sobre la
historia de su evolución en la Cuenca de
los Cárpatos.
El cultivo de las vides y la tecnología
usada para la producción del vino no ha
cambiado básicamente desde la época del
Imperio Romano. Los antiguos procesos
empleados en su territorio no se diferenciaban de las aplicadas en la provincia romana
de Panonia, la actual zona occidental de
Hungría.
Con la gran transformación de vida que
signiﬁcó la adopción del cristianismo en el
año 1000, se fundaron las primeras bodegas
en las abadías y monasterios. En la liturgia
de la religión cristiana, la vid - el vino - tiene
un papel preponderante. Donde el cristianismo ﬂorecía, también la vitivinicultura lo
hacía. En el año 1001, el rey San Esteban
decretó la obligación del diezmo. En las
zonas cultivadoras de uva ésta se pagaba
con su producto ﬁnal, el vino, ya que los
señores terratenientes sabían trabajar adecuadamente estas tierras.
En la edad media el vino era una de las
mercancías más importantes. Los grandes
cultivos se encontraban fuera de las murallas de las ciudades y poblados, cuyo
desarrollo dependía mucho de las buenas
cosechas. Los ciudadanos, los artesanos y la
sociedad en general vivían en gran medida
de estos ingresos.

Viñedos del Tokaj...

Cuando cae Buda en manos de los turcos
otomanos en 1541, el reino húngaro se
quiebra en tres partes. Del lago Balatón
al noroeste, la zona queda bajo inﬂuencia
del imperio austríaco. La zona central es
ocupada por los invasores, y la única zona
que pudo quedar independiente fue Transilvania. En la primera zona nombrada, el
desarrollo de la producción y del comercio
del vino se adaptaba al gusto de los occidentales; en la zona central, la religión musulmana prohibía el consumo del alcohol, por
lo que decayó la producción del vino por un
largo período. Sólo a partir del siglo XVII se
logró de nuevo un vino de real calidad en la
zona serrana de Tokaj. En Transilvania, por
sus características naturales, la producción
en cantidades suﬁcientes era más difícil.
Los grandes aristócratas de la época realizaron ingentes esfuerzos por desarrollarla
mejor en sus feudos.
Desde mediados del siglo XVIII hasta
mediados del siglo siguiente, la política
del imperio austríaco trató por todos los
medios de evitar que los excelentes vinos
húngaros se hicieran presentes en el mercado europeo. Mientras tanto, los franceses,
españoles y portugueses ganaban terreno sin
cesar. En vano teníamos las mejores vides
en los mejores lugares y el clima óptimo,
sumados a la mejor tecnología... A ﬁnes del
siglo XIX, se sufrió como golpe de gracia
una catástrofe natural: la “ﬁloxera” (parásito de las raíces), que destruyó gran parte
de las mejores vides.
El consumo de vino anual per cápita de
los húngaros hacia ﬁnales del siglo XIX
era de 40 a 50 litros. En el siglo XX esta
cantidad bajó, como en todos los países del
mundo, a causa de la modernización, de la
motorización, y del paulatino aumento del
consumo de la cerveza y de las gaseosas.
Hoy consumimos entre 28 y 35 litros anuales por persona. Con esto estamos entre el
7º-8º lugar en Europa.

Desde principios del
siglo XXI se desarrolló una cultura de
consumo - mucho más
refinado - de vinos
de primera calidad. Conjuntamente con
el turismo en las zonas productoras y una
degustación bien entendida, una buena
política en la comercialización de nuestros
productos hace que hoy el vino húngaro
tenga renombre en el mundo.

Tipos de vinos más conocidos

Las características geográﬁcas y meteorológicas de la Cuenca de los Cárpatos hacen
posible que tengamos una gran variedad
de vinos en Hungría: desde los livianos y
burbujeantes, los tintos, con cuerpo, los
exquisitos blancos, hasta los nobles vinos
dulces. Solamente nombraré tres de los
más famosos de ellos, reconocidos en el
mercado mundial, y sobre todo en la Unión
Europea:
El Tokaji
Aszú, vino
dulce, vino
generoso de
postre por excelencia, también conocido
en español
como “vino de
lágrima”. Este
noble vino fue
producido por
primera vez
hace 450 años ...y el producto terminado
por un clérigo
llamado Máté Szepsy-Lackó. Para su producción se usa el fruto de la vendimia tardía
(entre octubre y diciembre) cuando la uva
ya tiene un contenido muy alto de azúcar,
además de un hongo adherido a ella llamado
“botritys cinerea”. Estas dos condiciones
hacen que este vino sea inimitable, ya que
por su característica del alto contenido de
azúcar es capaz de mantener un bouquet y
gusto frutal y fresco. Su producción está
estrictamente controlada. La marca puede
ser usada exclusivamente por los productores reconocidos.
Según la tradición, la cantidad de “puttony” (canastas de uva por barril para
preparar el vino nuevo), dará su posterior
caliﬁcación (de 3 a 6 puttony). Esta tradición antigua prescribe que se debe añejar
el vino en barril por tantos años como
“puttony” tiene. Hoy en realidad se mide
simplemente el contenido de azúcar en
gr/litro para caliﬁcarlo.
El Szekszárdi Bikavér, vino tinto de
gran cuerpo, fuerte, de un contenido alcohólico alto, se logra con la mezcla de 2 o
3 clases de vides de la zona de Szekszárd.
La “receta” de esta mezcla de los productores es hasta hoy un gran secreto... Según
las leyes de la Unión Europea, la marca
“Bikavér” (sangre de toro, en traducción
literal) puede ser usada solamente por las
zonas productoras de Szekszárd o Eger. El
término fue utilizado por primera vez por un
poeta llamado János Garay. A partir de allí,
el Bikavér empezó a conquistar el mundo.
Sabemos que Schubert y Ferenc Liszt lo
consumían con devoción. Fue Liszt quien le
hizo llegar esta bebida al enfermo papa Pío
IX. La respuesta fue que sólo con este vino
se logró devolverle al Santo Padre su salud y
su buen humor... En aquella época los vinos
eran transportados a grandes distancias por
embarcaciones, y sólo los tintos de Szekszárd no se estropeaban durante
el largo camino. Así llegaron a ser
famosos en América del Norte, en
Egipto y en Japón también.
El Egri Bikavér, vino tinto que,
a diferencia del anterior, se logra
con la combinación de distintos
tipos de vinos (y no de vides),
es producido en la zona de Eger.
Existe una leyenda muy simpática
que asegura que los héroes que
defendían el fuerte de Eger de
las hordas otomanas debieron el
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10 de junio: Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico
Prof. Zsóﬁa Kiss (Debrecen, Hungría):

Recuerdos que no escriben historia
(Del Diario de una profesora húngara de lengua castellana)
Hace ya más de un año de aquel inolvidable viaje que me llevó a tierras argentinas, a ese país enorme - caben veinte
Hungrías - cuyo español diﬁere bastante
del de la península, tanto el vocabulario
como la pronunciación y la entonación,
en ﬁn, es lindísimo.
Recorriendo la pampa y la precordillera, como dicen allá, paseando por la
provincia de Salta cierto día llegamos a
Joaquín V. González. Hacía un calor terrible. Me pareció curioso que hablando de
temperaturas siempre añadían cuánto era
la sensación térmica. Recuerdo que un día
había 45 grados pero la sensación térmica
era de 52, decían. En ese pueblo salteño
encontré en un videoclub Iluminados por
el fuego, de Tristán Bauer, película inspirada en el libro del mismo título de Edgardo Esteban y Gustavo Romero Borri
que narra los recuerdos de un hombre de
40 años que, en 1982, con tan sólo 18, fue
llevado como soldado recluta a combatir a
las Islas Malvinas. Sumergiéndose en los
recuerdos aparecen no sólo los horrores
propios de la guerra y el padecimiento
del frío y del hambre, sino también las
historias de amistad. A veinte años de la
guerra el protagonista decide volver a las
Islas para reencontrarse con su pasado y
cerrar sus viejas heridas… La canción del
ﬁnal conmueve hasta al más duro.
Durante mi estancia en la Argentina fui
testigo en varias ocasiones de
que las Malvinas siguen muy
presentes en la memoria del
pueblo. Junto a la ruta hay
carteles que le recuerdan al
viajero que „Las Malvinas
son argentinas”. Es más, oﬁcialmente, forma parte de la
provincia más meridional de
la Argentina llamada Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Los argentinos dicen que hay dos cosas
que los unen: el fútbol y las Malvinas.
Mientras que en Hungría lo que se conoce
como muy argentino, además del fútbol
por supuesto, son, tal vez, Evita Perón y el
Che. Aunque al Che lo asocian con Fidel
y con la historia de la revolución cubana.
Sin embargo hablando de la Argentina
nadie piensa en las Malvinas. Este mes
se cumplen 25 años del ﬁnal de la guerra
entre la Argentina y Gran Bretaña; se
cumple el 25º aniversario de la gesta de
las Islas Malvinas, fecha que les toca muy
de cerca a todos los argentinos.
Durante el mes de abril en el diario
argentino La Nación se han publicado
varios artículos, entre ellos algunos muy
interesantes, otros conmovedores, que
nos revelan los eventos del conﬂicto bélico desde sus inicios y la dura realidad
muy poco conocida en estas latitudes de la
tierra, como por ejemplo el hecho de que
hasta 1999 estaba prohibido el ingreso
con pasaporte argentino en las Islas.
Estas líneas tienen la simple intención
de mantener en la memoria este trascendental hecho en la historia argentina contemporánea. Y, para mí personalmente,
también de volver a recorrer, aunque sea
a través de los recuerdos, los siete mil
kilómetros que me unen al país de los
gauchos y del mate.
http://www.kisszsoﬁa.peruglobalnet.com/

Mojones de la historia argentina
Este año se celebra el bicentenario
de la derrota de la 1ª invasión inglesa
y de la Reconquista de Buenos Aires,
y lo fascinante es cómo inﬂuyeron en
los hechos en el curso de las décadas
y cómo tienen presencia hasta el día
de hoy en las situaciones más notables.
Esto se reﬂeja tanto en la percepción del
relato histórico como en las rivalidades
más informales, p.ej. las futbolísticas. Así
como Londres tiene ese recuerdo de una
expedición cuyo resultado se ha preferido
olvidar, no es difícil aquí hallar en San
Telmo, hoy, aun después de haber pasado varias aplanadoras inmobiliarias, las

señas de esas invasiones. Y más al Sur,
en Bernal, quedan aún huellas de lo que
fue el cuartel general de John Whitelocke,
en 1807, en la quinta de Santa Coloma
- verdaderos mojones del pasado.
Importante también es que se sigan
reinterpretando aquellas invasiones, que
fueron, en su 1ª edición, una aventura de
enriquecimiento personal del comandante
de la ﬂota, sir Home Riggs Popham, y del
general Beresford, y en la 2ª versión, una
intentona imperial mal concebida.

triunfo a este vino. Cuando los turcos se
disponían al asalto ﬁnal, el capitán hizo
traer vino de las bodegas para reforzar el
ánimo de sus soldados, que estaban en gran
minoría frente al invasor. Éstos, viendo el
color de la bebida rebalsando por los labios
de los defensores y la furia con la cual se les
enfrentaron, creyeron que verdaderamente
habían tomado la “sangre de los toros” y ya
no quisieron combatir más contra
ellos... Se trata, por supuesto, tan
sólo de una leyenda, ya que fue
probado que el nombre se usó por
primera vez en 1846. Pero se la
escribo, ¡porque a mí me gustó!
Para poder usar el nombre de
“Bikavér”, los tintos deben tener
en su combinación al menos
tres de los vinos especialmente
producidos en la zona. Deben
añejarse en barriles de roble al
menos por un año. Desde el año

2002 existe una categoría más, el Egri
Bikavér Superior, que debe contar con al
menos 4 de los 10 tipos de vinos seleccionados y producidos para el caso en Eger. Se lo
puede comercializar solamente al segundo
año de su cosecha, y suele servirse entre
16-18ºC para acompañar carnes rojas, de
caza, y comidas muy condimentadas.
Llegué a completar mi espacio, sin siquiera haberles hablado de los excelentes
vinos de mesa blancos - ¡que los hay! Los
de la región de Badacsony y el olaszrizling,
el muskotály, el “Hárslevelű”, el “Egri
leányka”, el “Királyleányka” “Kéknyelű”,
el “Szürkebarát” y unos cuantos más...
Pero, por ahora, ¡a degustar alguno de los
descriptos! ¡Salud!
Anikó de Emődy, Szentendre

(Fragmento de un escrito de Andrew GrahamYooll sobre Invasiones y aventuras)

(Fuentes: A magyar borok története; Bárány István: A magyar bor; Csóma Zsigmond: Magyar
Mezőgazdasági Múzeum - A magyar szőlő és
bor Európában)

SP. II

ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

CARTAS DE LECTORES
Estimada Directora:
Estoy enviándoles una carta
de mi mamá (publicada en la secc. en húngaro,
p.2. La R.), y aprovecho para saludarlos, además
de felicitarlos por el periódico. ¡Ni se imaginan
con qué ansiedad espera mamá su llegada cada
mes! Con afecto
Susi Albert, Ostende

Estimada Zsuzsó:
Quiero comentarle algunas novedades de por
aquí.
Hace pocos días he estado con Gizella Borostyán de Alpár, quien anduvo por Budapest por
sus regulares chequeos médicos. La encontré
bastante bien, siempre un poco limitada por los
rastros de la hemiplejía, pero con unas enormes
ganas de vivir, que ya le llevan dando 89 años.
Me ha comentado su ﬁrme decisión de regresar
definitivamente a Budapest, que comprendo
bien, porque no hay nada mejor que la casa de
uno, como solemos decir, y espero que de algún
modo pueda organizar su estada, ya que siempre
necesita de una ojeada, y alguna mano cotidiana
será muy necesaria al volver a vivir sola.
Aquí las cosas siguen tranquilas. El CAU,
Centro argentino-uruguayo que existe desde hace
algunos años, no le hace eco a las papeleras y
sigue funcionando pacíﬁcamente y reeligiendo
autoridades, cuyo máximo cargo está en manos
de László Benedek, persona de la comunidad muy
respetable y claramente digno de dicha función.
László acaba de ser reelegido como presidente,
y creo que si no se cansa lo será por largo rato.
Es un señor muy responsable y serio, excelente
representante tanto de los húngaros como de
los argentinos. Gracias a su gestión lograron el
reconocimiento oﬁcial de la institución, ya que
durante años no habían podido hacerlo. Es una organización poco numerosa y muy modesta, pero
es muy importante que exista, ya que es un centro
de conexión entre los poquísimos argentinos que
aquí habitan. Además, László como argentino y
como húngaro, es el nexo con la otra parte de la
colectividad residente, o sea los descendientes de
húngaros, que no participan mucho en el centro,
salvo contadas excepciones.
Estos amigos son quienes tratan de algún modo
de difundir la cultura nacional, particularmente
mostrando películas argentinas con regularidad
en la biblioteca de literatura extranjera. A propósito del arte argentino, le cuento que fue premiada
una película muda argentina - La Antena - en el
Festival Titanic, de Budapest. Según dijeron los
organizadores, el jurado fue unánime en cuanto a
la decisión, cosa que no deja de enorgullecernos.
También anda por Budapest „osamenta” de dinosaurios patrios - como diría el inefable Inodoro
Pereira - con una exposición de Dinosaurios patagónicos en el Museo de Ciencias Naturales.
Una nota de tristeza para la colectividad fue
el fallecimiento de Badiny, cuyo entierro contó
con una innumerable concurrencia entre la que
se destacaban representantes de diversas agrupaciones patrias de Hungría.
Con afecto, le dejo mis cordiales saludos, extensivos a su hermana y obviamente a Trixi.
A.H.D., Budapest

¡Hola, muy queridos todos!
¡Muchas gracias por los
mensajes, buenos deseos, llamado telefónicos!
Uno siente que hay una multitud que acompaña... ¡Qué buena sensación! ¡Gracias!
Aquí tenemos una primavera espectacular,
todo ﬂorido pero un poco seco, seguramente
ayudará para dar nuevas energías en esta etapa.
Tengo buenas noticias: Laci ya está en el
hospital, en su cuarto privado. Dice que es muy
confortable y lindo. Pero le gustan más „las 5
estrellas”, pues los servicios adicionales resultan aún más interesantes y divertidos... Tiene
casilla de correo que ya funciona, también hay
un teléfono ﬁjo al cual se lo puede llamar previo
paso por una operadora, además de su celular.
Les cuento un poco cómo hemos llegado
hasta aquí.
Todo comenzó con una quimioterapia un
tanto fuerte que lo tuvo medio tumbado, pero el
mal rato fue superado. Siguió con el tratamiento
que acrecienta la formación de células madre
en el organismo, para luego poder proceder a la
recolección. Y después - ¡de nuevo a casa!
¡Todo a lo largo nos parecía seguir recibiendo los efectos de las intercesiones, oraciones,
ruegos, buenas ondas que ustedes nos mandan!
¡Qué reconfortante! Porque así, al cabo de dos
semanas de internación, ¡lograron sacarle a
László las células madre necesarias para el
transplante! El éxito no era seguro - ¡y con la
fuerza de todos se ha logrado! Bueno, László
puso el cuerpo... y aquí estamos.
Antes de la nueva internación para el tan
esperado transplante, los acontecimientos se
precipitaron. Tuvimos que hacer una serie de
análisis previos (casi miles...). Laci estuvo continuamente de muy buen ánimo, si bien tiene en
claro que todo lo que sigue será una etapa muy
dura. Estará más o menos un mes totalmente
aislado, no podremos visitarlo, pues tiene que
estar en un medio totalmente estéril. Por suerte,
tiene su notebook y los teléfonos, con conexión
de internet al „mundo exterior”. Menos mal que
la „presencia virtual” es totalmente aséptica...
Esperamos que Dios nos ayude y salga todo
bien. Por favor, sigan pidiendo ustedes también.
Gracias por estar allí, por ayudarnos y acompañarnos y por pensar en nosotros. Sólo resta
pedir la bendición de Dios...
Un beso grande,
Irene Csiki, Budapest

NOTICIA

Nos alegra poder informar a nuestros Lectores que el 19 de abril pasado nuestra querida
compatriota Edith Véghelyi de Szilvássy ha
presentado su libro
GOTAS DE VIDA
Testimonios marcados por una
enfermedad ancestral
en la Editorial Dunken, de esta Capital. Hace
años que Edith está involucrada como abnegada
voluntaria en el cuidado de pacientes leprosos.
Su libro nos permite vislumbrar algo de la vida
de esas personas marcadas por la enfermedad
y de los que los ayudan.
El libro puede prestarse de la Biblioteca Húngara (ver aviso)

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS

(jelmagyarázat: öo = Szent István öregotthonban; MO = Magyarországon él)

JÚNIUS: 1. Pinczinger Viki / Szalay Kristóf (MO)
– 2. Dombay Jenő / özv. Szini Gyuláné – 4. Besenyi
Buba – 6. Szentpétery Klára – 8. Dr. Kehiday
Gábor – 9. Gáspár Erzsébet – 10. Kovács Mihály
Balázs / Zumpfné Simonfay Emese – 11. Hefty
Klári / Spahn Clementina (öo) / Zaháné Székely
Ottilia (Kanada) – 15. Angolani Delma (öo) /
Emődy Csaba (MO) / Haynalné Blüthgen Dagmar
/ Németh Marika – 16. Gawelné Szathmáry Irmi
– 17. ifj. Arany László / Colombo María (öo)
/ Szilvássy Ignác / Várady Gábor – 18. Haller
Mihály (Pto. Madryn) - 19. Kiss István Ferenc /
Magyar András / Papp Ernőné Szegödi Erika – 20.
Kiss Alexandra – 21. ifj. Fóthy Gyula / Heckmann
Dezső - 22. Gavajda András / Keve László – 23.
Szabó Attila / Szalontay Veronika – 24. Fehér
László (Bariloche) / Filipánics Lily (Cba.) /
Szalay Andrea (MO) – 25. Bauer Enrique / Berkó
Lászlóné, Anna / Zaha Eszter (MO) – 26. BaloghKovács Félix / Némethyné Kesserű Judit – 27.
Espinosané Benkő Teri / Chavesné Gáti Andrea
/ Markán María F. – 28. Valentin Feri / Jánosi
Isabel (kórus) / Makkos Nándor / Szalontay Buci
– 30. Giménez Omar Franco / Jakab Nándor / Dr.
Képíró Sándor / Kolb István / Németh Mátyás /
Roószné Földházy Gabi /Szalay Ágnes

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!

JÚLIUS: 1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) /
Rupprecht Krisztina (USA) – 2. Simone Pali – 3.
Alitisz Hiriart Mª Constanza / Lomniczy József – 4.
özv. Dombay Miklósné, Norma / Magel Marianne
/ Zsolnai Edit (MO) – 5. Kiss Ilona / Papp István /
Petőcz Tibor / Szinovszkyné Margarita (Uruguay)
/ Visky Albert – 6. Csaba Gábor – 7. Gorondy
Novák Gábor / Tass Attila – 10. Dominguezné
Remete Andrea – 11. Weisman Veronika – 12.
Jánszky László / Kemény Krisztina / Mihályfyné
Mazzoleni Zsuzsi – 13. Bobrik György – 14.
Giménez Omarné, Mabel López / Honﬁné Rajczy
Katalin / Lányi Dóri / Máthé Zsuzsi – 15. Földesi
Gyuszi – 17. Holecz Viki (MO) / Lomniczy
Melinda – 18. Ózdy Sándor / Petőcz Éva / Zaha
Ilona / Zuﬁaurre Gladis – 19. Dőry Ilcsi / Fóthy
Júlia – 20. Zombory Andrea – 21. Szinnyei Mária
(öo) – 22. Farkas Cecilia / Mocskos Eduardo Tibor
/ Szilvássy Tamás – 23. Mizsey Zsuzsi / Papp
Mátyás / Varga Norbert – 24. Benkő Cili / Giménez
Gabriela / Greinerné Makarius Leila – 25. BaloghKovács Santiago / Kiss Dante – 26. Káli Norbert
Sándor / Léder Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi
Eva – 28. Jeszenszky Márta (Sp.o.) – 29. Vágóné
Ditkó – 30. Fóthyné Jamiesen Móra / Luraschiné
Földényi Jutka (Ausztria)

¡Feliz cumpleaños!
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IN MEMORIAM
El 11 de abril pasado, el
joven deportista suizo de
ascendencia húngara, Neal
Valiton, de 19 años, participaba exitosamente en
la última etapa del Campeonato Mundial 2007
de Freeride de Esquí, en
los Alpes franceses, en
Tignes. Allí le tocó saltar del pico del “Grande
Balme”, y se fracturo la
nuca. Falleció al instante. Esta breve
noticia publicada en los periódicos
y la televisión deportiva del mundo
entero, ilustrada con fotos y videos,
conmueve a cualquier persona sensible. Para su familia y para nosotros,
sus amigos, es una tragedia.
Porque Neal es nieto de nuestros
amigos Imre Solymosy y Livia
Mahr e hijo de Michelle Solymosy y
Patrick Valiton,
suizo de nacionalidad y campeón internacional de esquí. El
campeonato de
“Freeride” (estilo libre en campos sin pistas
superpeligrosas)
se organizó este año en Kirkwood
(USA) para las dos primeras etapas
en el mes de marzo y la 1ª semana de
abril. Allí había participado Neal, y
fue el único suizo cuyos resultados

lo habilitaron para la ﬁnal.
Tignes, en el Valle del Iser,
es el más famoso centro
de campeonatos para este
deporte. El fatal accidente
del admirado joven fue
presenciado ese día por
todos los medios de la televisión, prensa deportiva
y, naturalmente, sus familiares y numerosísimos
fans. El sepelio tuvo lugar
en Ginebra.
Me siento compungida por no poder
encontrar las palabras adecuadas para
expresar mi sincera compasión a sus
padres, hermanos, primos, abuelos y
parientes. Michelle, mi joven amiga
de 51 años, madre desconsolada, vive
hace ya 25 años en Suiza. Volvió por
unos días a Buenos Aires después
del entierro, porque ella nació y
se crió aquí, entre nosotros. En
medio de tanta
tristeza esperaba
encontrar algo en
el ambiente de
su infancia que
pudiera tranquilizarla.
Que Dios y el
tiempo le devuelvan la Paz de su
espíritu. Acompañamos con nuestro
pésame a la familia en duelo.
Susana Bonczos y el
Periódico Húngaro de la Argentina

Concierto de
Ars Hungarica en
el Museo Larreta
El precioso salón del Museo Larreta fue testigo el 24 de abril pasado
de un concierto muy especial con la
presentación oﬁcial del CD grabado
en Buenos Aires y editado en Sopron
(Hungría) por la Fundación del Museo de esa ciudad. El público muy
entusiasta que colmó la sala tuvo la
posibilidad de gozar de una verdadera
master-class de altísimo nivel, ofrecida por dos músicos excelentes.
El CD contiene la obra completa
conocida de János Wohlmuth (16431724), recopilada en la Biblioteca
Luterana de esa ciudad por Sylvia
Leidemann, quien la transcribió y la
presentó como su tesis de musicología. El maestro Mario Videla, premio
Konex Platino 1986 al mejor intérprete solista de la década, presidente de
la Academia Bach y jurado habitual
de los concursos de clave Bach de

Leipzig, interpretó tres partes de la obra
de Wohlmuth para virginal, muselaar
y regal. Como le es habitual, antes de
cada sección Videla dio una explicación erudita sobre los instrumentos y
la obra. Resultó de especial interés el
regal, un instrumento de teclado con
sonido parecido a la gaita, con danzas
húngaras (ungaresca), una de ellas dedicada al príncipe de Transilvania.
En la 2ª parte Sylvia Leidemann
reseñó la vida de Wohlmuth, el estilo
de música de la época, además de su
propio trabajo en la preparación de este
material. Finalmente se escuchó desde
el CD con un excepcional equipo de
música la única obra orquestal sobreviviente de Wohlmuth, el Miserere, grabado por la Orquesta Elocuencia Barroca,
Coral Hungaria y solistas vocales, bajo
la dirección de Sylvia Leidemann.
Miklós Székásy

Pinceladas húngaras en BOLIVIA
Jorge Rózsa Obermayer

(Hungría, 13. 4. 1923 – Bolivia, 12. 4. 1997)
Este talen- 1946, y obtuvo una beca para estutoso y peculiar diar en París, en l’Ecole du Louvre.
artista multi- Allí conoció a Pablo Picasso y a otros
facético nacido en la Cuenca de los grandes artistas. Llegó a Bolivia en
Cárpatos de madre austríaca y padre 1952 con una misión etnográfica
húngaro-judío, dejó huellas en todos francesa para investigar la música de
los que lo conocieron. Se dio el gusto los Andes. En sus pinturas podemos
y el lujo de ser pianista, arquitecto, admirar su ﬁdelidad a la escuela picpintor, escritor, maestro, y también tórica húngara del siglo XX; siguió a
incursionó en la dramaturgia y en la los pintores Derkovits, Dési-Hüber y
escenografía. Su amor por Bolivia y Bernáth, entre otros. Manejaba técnipor Santa Cruz, en especial, es in- cas post-impresionistas de la Europa
negable y plasmó en sus obras temas de los años 30.
y colores - todo lo que allí vivió y
Se casó con la cruceña Nelly Flores
sintió...
Arias, con quien tuvo dos hijos. Enseñó
El 24 de mayo pasado se le rindió durante más de dos décadas. Primero,
un homenaje especial a 10 años de su en la Escuela de Bellas Artes y luego
partida, con una retrospectiva pictóri- en la Escuela de Artes Plásticas que
ca con cerca de 25-30 cuadros y el li- creó y donde revolucionó la forma de
bro con 4 obras de teatro que escribió. hacer arte en Santa Cruz de la Sierra.
(Su hija Silvia, nuestra corresponsal Su enseñanza marcó un hito y explayó
en Bolivia, organizó el homenaje al el horizonte de los jóvenes artistas.
que aludimos aquí. La R.)
Sus obras se encuentran en Bolivia,
Después de pasar por la Escuela Chile, Suecia, Hungría, Honduras,
de Bellas Artes, de Budapest, Hun- Italia y Francia, tanto en colecciones
gría, culminó la carrera con mención privadas como en galerías y museos de
en Proyección Arquitectónica, en arte.
(SKH)
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“Música para todos” en el Año Kodály

“...La música es una parte indispensable de la cultura humana universal.
Aquellos que no poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto.
Zoltán Kodály (1882-1967)
Sin música no existe hombre completo integral...”

Natalia Cháneton-Takács (Asistente de Redacción Claves Musicales):

A Takács József, “Ota” (1926-1988)

De todas las ﬁguras que
contribuyeron al desarrollo
de la pedagogía musical
durante el siglo XX, Zoltán
Kodály es tal vez una de las
más significativas y más
recordadas en el mundo.
Polifacético e incansable
en su labor, no contribuyó
solamente a sentar las bases de una de las escuelas
más efectivas y profundas
de la educación musical,
sino que además colaboró
en la construcción de una
identidad, plena de riqueza
y personalidad dentro de la música húngara, en su trabajo sostenido e incesante
de etnomusicólogo, recopilador, docente,
crítico musical y compositor.
Nacido en Kecskemét, Hungría, el 16
de diciembre de 1882, e hijo de un ferroviario melómano, inicia sus estudios en
Galánta (localidad a la que luego dedicará
muchas de sus danzas más famosas).
Continúa su formación musical en la
Academia Ferenc Liszt, en Budapest,
paralela a su formación en la Academia
de Ciencias (siguiendo los deseos de su
familia), de la cual fue miembro honorario años más tarde. En la Academia de
Música se educa bajo la tutela de Hans
Koessler (1853-1926), también maestro
de Ernő Dohnányi (1877-1960) y Béla
Bartók (1881-1945), aprendiendo piano y
otros instrumentos de cuerda (en especial
cello).
Desde muy joven, Zoltán manifestó una
gran admiración por la estética de Brahms
y Debussy, pero pronto su estilo se fue
impregnando de una musicalidad típica de
la zona, con sus formas, ritmos y melodías
tan característicos. Esta búsqueda de identidad se maniﬁesta no en un nacionalismo
vacuo heredado de los últimos preceptos
del romanticismo, sino en la hasta entonces preponderante indeﬁnición estilística
y colonización cultural sufrida bajo el
dominio imperial de Austria, en donde
en ciertas etapas llegó a prohibirse el uso
cotidiano del propio idioma húngaro. Ya
ﬁnalizados sus estudios, y después de
doctorarse (también) en letras, Kodály
partió en un viaje de investigación, con
la intención de recopilar y clasiﬁcar para
su tesis un sinnúmero de melodías populares. A este trabajo se sumó más tarde el
también compositor e investigador Béla
Bartók con quien compartió durante años
una monumental tarea de investigación
sistemática, recopilación y planes de educación, además de una estrecha amistad
y los innegables laureles de haber dado
inicio a la “nueva música húngara”.

La labor de ambos
es hoy una de las más
grandes tareas de la
etnomusicología mundial y es reconocida
en todos los ámbitos
de la música académica: en los años de
investigación, llegaron a recopilar más de
100.000 melodías. El
fruto de estos años de
trabajo se encuentra
hoy documentado en
el Corpus Musicae
Popularis Hungaricae
de 1951, una síntesis del eje paradigmático de sus investigaciones y métodos de
enseñanza.
Luego de estos viajes de estudio, el
carácter de las obras de Kodály se hace
cada vez más personal, más intenso y de
mayor identidad nacional, abarcando los
géneros vocal e instrumental, aún bajo los
esquemas del sistema tonal, pero sosteniendo la fortaleza de un idioma nuevo y
de una incaliﬁcable belleza. De sus mejores obras se recuerdan particularmente la
ópera Háry János (1926), las Danzas de
Galánta para orquesta (1933), Psalmus
hungaricus (para tenor, coro y orquesta,
la obra que lo consagrara a la fama mundial *), las Variaciones del pavo real,
la Missa Brevis (1945) y el Budavári
Tedeum, sin contar su recopilación de
miles de canciones, y sus incontables
composiciones para coro. Muchas de estas obras fueron dirigidas por Toscanini,
Mengelberg, Ansermet y Furtwängler; y
él mismo las dirigió también en Inglaterra
y Holanda.
A partir de los resultados de sus años
de investigación y con algunos cargos
docentes en la Academia de Budapest,
Kodály ofreció junto a Bartók numerosos
conciertos y, a la vez que proseguía con
sus composiciones, gestaba también su
magnánimo proyecto educativo. Entre
sus alumnos, se contaron artistas como
Antal Doráti (1906-1988) o Georg Solti
(1912-1997).
Acaso uno de sus aportes más signiﬁcativos al mundo de la música nació
de este mesiánico proyecto educativo,
universalizar los conocimientos musicales en Hungría, bajo un único lema:
“Música para todos”. Para esto, desarrolló un sistema de educación musical
orientado a las escuelas públicas, siempre
manteniendo la identidad nacional en las
formas musicales de raíz folklórica.
Zoltán consideraba, al igual (y más
allá) que otros de sus contemporáneos,
que la música era una herramienta de

EL RINCÓN DE MAUSI

Petit-Fours de Avellanas
Con Chocolate

Ingredientes
Manteca: 200 g
Sal: una pizca
Azúcar impalpable
(tamizada): 150 g
Yema: 1
Harina 0000: 75 g + 225 g
Cacao amargo,
en polvo: 25 g
Avellanas, peladas y
picadas: 130 g

Preparación

Mezclar la manteca con una pizca de sal, el azúcar
impalpable tamizado, la yema y 75 g de harina.
Tamizar el cacao amargo junto con los 225 g de
harina e incorporarlos junto con las avellanas picadas. Formar una masa juntando todos los ingredientes. Estirar la masa así formada sobre una hoja de
papel manteca enmantecado hasta lograr un espesor
de 2,5 g. Llevar a la heladera por una hora.
Cortar en cuadrados y colocar sobre placas forradas con papel manteca enmantecado. Cocinar en
horno precalentado, moderado/suave (160ºC) hasta
que se sequen (de 10 a 15 minutos). Retirar y dejar
enfriar sobre una rejilla.

fortaleza de una nación, y una fuente de
riqueza espiritual. En 1947 desarrolló el
llamado “plan de los 100 años”, destinado
a la formación de una identidad cultural
en la educación general y especialmente
también a una formación coherente para
los artistas y profesionales de la música
y el arte. El futuro de una identidad musical consolidada se basa siempre en una
educación sistemática y sostenida desde
los niveles iniciales. Su sistema basado en
los pilares de la voz humana y el folklore
musical, alimentados por otros conceptos
más especíﬁcos como el sistema del “do
móvil” (o “solfeo relativo”), hicieron
de su pedagogía una
rica fuente
de conocimientos
artísticos
para miles
de niños
y niñas,
hombres
y mujeres
en todo el
mundo.
Los últimos años
del Maestro no fueron poco fértiles. En
1954 comenzó a dirigir el recientemente
fundado Instituto de Investigaciones de
la Música Folklórica de la Academia
de Ciencias; luego fue subdirector de la
Academia Húngara de Música, y a estos
nombramientos se fueron sumando los
cargos de Doctor honoris causa en numerosas universidades del mundo, más el
cargo de Presidencia de la Comisión de
Musicología, entre otros. A los 87 años
de edad, y ya disfrutando de los frutos de
su inagotable afán por la pedagogía y por
la enseñanza de la música al mundo no
sólo húngaro, Zoltán Kodály muere en
Budapest, el 6 de marzo de 1967.
Homenajeamos al Maestro, en el año
Kodály, a 40 años de su fallecimiento,
en la búsqueda de que nuevos maestros
y músicos iluminen igual - sin juzgar
métodos - el camino de una educación
musical para todos.
(Agradecimiento especial de la autora a
Zoltán Bács, Embajada de Hungría
en Buenos Aires.)
* Esta obra será presentada en el mes
de septiembre pxmo., en el Auditorio de
Belgrano, por orquesta, Coral Hungaria
y tenor húngaro, bajo la dirección de
Sylvia Leidemann. La R.

¿Sabía usted
que...?
... los directores de orquesta que dominaron el escenario musical internacional
de décadas pasadas, como: Ferenc Fricsay en Berlín, György Solti en Londres,
Antal Doráti en Dallas, Estocolmo y
Washington, István Kertész en Roma,
Colonia y Viena, Jenő Ormándy en
Filadelfia, Frigyes Reiner en Chicago, György Széll en Cleveland, Ervin
Lukács en Tokio, Róbert Kinszky y
Sándor Szenkár en Buenos Aires, eran
todos húngaros, egresados de la famosa
Academia de Música Ferenc Liszt, de
Budapest?
... György Hevesy, químico, nacido en
1885 en Budapest, en cuya Universidad
estudió, se doctoró en Friburgo y trabajó
en Copenhague, donde descubrió, en
1922, un nuevo elemento, el hafnio, y
ganó el premio Nobel de química en
1943 por su trabajo sobre isótopos, era
húngaro?
... Péter Goldmark, inventor (sobrino
nieto del famoso compositor, Károly
Goldmark), nacido en Budapest en 1906,
donde empezó sus estudios, ingeniero recibido en Berlín, inventó ya como director
de la CBS en Nueva York, el disco longplay y la televisión en colores en 1940,
era húngaro?
(Compilado por Miklós Székásy)

EDULCORANTES:
tal vez no sean tan seguros

Fue cuestionado el Aspartame, el edulcorante artiﬁcial usado por más de 200 millones de personas alrededor del mundo.

No obstante haber superado una gran cantidad de pruebas de seguridad, el Aspartame,
usado mundialmente como edulcorante artiﬁcial
(“Nutrasweet”) tanto en las mesas como bajo la
forma de ingrediente en más de 6.000 alimentos
procesados, incluyendo, entre otros, postres,
gaseosas, caramelos y yogur, fue cuestionado
recientemente por un estudio que si bien no
arrojó resultados deﬁnitivos, sugiere que puede
producir cáncer, aun en cantidades que anteriormente se consideraban inocuas. “No hay motivos
para entrar en pánico (New York Times, editorial
21.2.06), pero ciertamente es una buena razón
para que las autoridades competentes analicen
nuevamente al tan estudiado edulcorante” (en
la Argentina, donde el consumo de edulcorantes
creció un 6% el último año, ¡ni se comentó el
caso!).
La señal de alarma fue dada por un extenso
estudio realizado sobre 1.900 ratas en la Fundación Ramazzini, de Italia, donde un grupo
de estos animales, alimentados durante toda su
vida con distintas dosis de Aspartame, desarrolló
linfomas, leucemias y otros tipos de cáncer. La
FDA de los EE.UU. ya solicitó a los italianos
un detalle de los efectos producidos por el
ensayo, rata por rata. Si bien algunos aspectos
de la investigación obligan a cierta cautela, el
caso sin duda exige mayores estudios. Mientras
tanto, los consumidores de Aspartame pueden
esperar a que se profundicen las investigaciones
conﬁrmando o no los resultados, o bien - si lo
preﬁeren - cambiar para otros edulcorantes como
la sucralosa, que algunos consideran más seguro.
(Gentileza del Rincón de Mausi).

László Gáspár

¡Campeón Panamericano Juvenil!
Entre el 30 de abril y el 6 de mayo se desarrolló
el XXIIº Campeonato Panamericano Zonal Juniors
y Cadet - Grand Prix - F.I.E. en las instalaciones del Compilado por
Henriette Várszegi
CeNARD con la participación de 11 países. Compitieron la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Honduras, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
En Espada Masculina Juvenil, los argentinos arrasaron; con medalla de oro para László Gáspár, plata para Mariano Flores y uno
de los bronces para Tomás Aquilino.
ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA
El otro bronce fue para el brasilero
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS
Bernardo Schwuchow en una ﬁnal que
* un deporte moderno *
terminó 14 a 11 para Gáspár.
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA
Otro tirador del Club Hungária que se
DE ALTA PERFORMANCE
A partir de los 8 años - ambos sexos lució fue Guido Mulero que trajo meﬂorete, espada y sable
dalla de bronce en Sable Masculino.
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20.30 hs.
Sábados de 15 a 19 hs.

Maestros : Juan Gavajda - Ignacio Solari
INFORMES: Henriette Várszegi henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

¡Felicitamos a los tiradores
por estos resultados!
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ESEMÉNYNAPTÁR 2007. JÚNIUS - JÚLIUS
Június 3, vasárnap, 12.30 óra: A Valentín Alsinai Magyar Dalkör
disznótoros ebédje, Sans-Souci zenekar és a Temperleyi Német
Klub gyermek-táncegyüttese. Belépő: $ 25, tagoknak $ 20, gyerekeknek $ 10
Június 9-11: Regösök útja Chacóba
Június 9, szombat, 16 óra: Ladányi Domonkos előadása „Hogyan
lehetett egy önként jelentkezőből ejtőernyős”. Utána tea. Szent
László Iskola
Június 16, szombat, 18.30 óra: ZIK ösztöndíjas diákok beszámolója a magyarországi útjukról. Hungária.
Június 21, csütörtök, 19.30 óra: Kodály kiállítás megnyitása,
a nagykövetség rendezésében. Coral Hungaria. Claridge Hotel,
Tucumán 535, Capital 4314-7700/2020
Június 23, szombat, 17 óra: Tóth Gergely (Kalifornia) előadása
a Hungáriában
Június 24, vasárnap, 12.30 óra: Szent László emlékünnep és
ebéd. Szent László Iskola. Asztalfoglalás: 4799-5044/6141 és
4783-6462
Június 25, hétfő 20 óra: Magyar és lengyel barokkzene. Museo de
Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, Capital Federal, Tel: 48018248 / 4806-6054. Ars Hungarica kamarakórusa, a Lengyel Kulturális
Szövetség kórusa, Rosario barokk zenekar, fúvós együttes, Hegyi
Gábor magyarországi meghívott barokk trombitás, 6 vokális szólista,
nagy zeneszerzők polifonikus egyházi és világi műveiben. Beléptidíj
$ 10. Jegyek elővételben a Hungáriában (Bonapartian Trixi 47994740) és a Mindszentynumban (Paál Magdi 4864-7570)
Június 30, szombat, 18 óra: Kiscserkész beszámoló. Hungária
Július 21, szombat, 18 óra: Koncert Auditorio San Rafael, Ramallo
2606, Buenos Aires, tel. 4702-9888 / 4704-6950. Kurtág György: József
Attila verseire írt dalok, Sylvie Robert francia szoprán magyarnyelvű
előadásában. A költőről bevezető spanyolnyelvű szöveget készít a
ZIK és Makkos Erzsébet olvassa fel. Zongoraművek: Liszt Ferenc,
Johannes Brahms, Weiner Leó, előadók Alberto Trimeliti és Julieta
S. Iglesias. Beléptidíj: 10 $.

A Mindszentynum - AMKE állandó naptára
- A hónap 1. vasárnapján 17 órakor szentmise, teadélután (kivéve nov.-ben)
- A hónap 2. keddjén 19 órakor választmányi gyűlés, utána társasvacsora
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CALENDARIO DE JUNIO - JULIO 2007
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Domingo, 3 de junio, 12.30 hs.: Coro Húngaro de Valentín Alsina:
Almuerzo de chacinados. Orquesta Sans-Souci y grupo juvenil de
baile del Club Alemán de Temperley. Entrada $ 25, Socios $ 20,
Menores $ 10
9-11 de junio: Conjunto Regös en la Fiesta de la Vendimia de
Chaco. Cnel. Du Graty
Sábado, 9 de junio, 16 hs.: Conferencia en húngaro de Domingo
Ladányi. Colegio San Ladislao
Sábado, 16 de junio, 18.30 hs.: Informe audiovisual del viaje a
Hungría de los becarios del ZIK. Club Hungária
Jueves, 21 de junio, 19.30 hs.: Inauguración de la Exposición
Kodály. Hotel Claridge, Tucumán 535, Capital. Organiza Embajada
de Hungría. Actúa Coral Hungaria
Sábado, 23 de junio, 17 hs.: Conferencia de Gergely Tóth (USA),
en húngaro. Hungária
Domingo, 24 de junio, 12.30 hs.: Homenaje a San Ladislao. Almuerzo. Colegio San Ladislao
Lunes, 25 de junio, 20 hs.: Barroco musical en Polonia y Hungría.
Museo de Arte Decorativo, Av. Del Libertador 1902, Capital Federal,
Tel: 4801-8248 / 4806-6054. Coro de cámara de Ars Hungarica, Coro
de la Asociación Cultural Polaca, Orquesta Barroca del Rosario y ensamble de vientos, Gábor Hegyi (Hungría) trompeta barroca, artista
invitado, 6 solistas vocales, en obras sacras polifónicas y profanas
de grandes maestros. Dirección general Sylvia Leidemann. Entrada
$ 10. Compra anticipada: Hungária (Trixi Bonapartian 4799-4740),
Mindszentynum (Magdi Paál 4864-7570).
Sábado, 30 de junio, 18 hs.: Audiovisual del campamento de
lobatos. Club Hungária
Sábado, 21 de julio, 18 horas: Auditorio San Rafael, Ramallo
2606, Buenos Aires, Tel. 4702-9888 / 4704-6950. Concierto: György
Kurtág: Canciones sobre textos de Attila József, interpretadas en
húngaro por la soprano francesa Sylvie Robert. Introducción del
poeta en castellano, con texto preparado por el Círculo Juvenil
Zrínyi (ZIK) y presentado por Elizabeth Makkos. Obras para piano
de Ferenc Liszt, Johannes Brahms y Leó Weiner. Intérpretes Alberto
Trimeliti y Julieta S. Iglesias. Bono contribución: $ 10

A Magyar Református Egyház állandó naptára
- Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
- A hónap 3. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös
ebéd. Ilyenkor ifjúsági Istentisztelet is, magyarul
- A hónap 1. szerdáján 16 órakor Bibliaóra
- Minden 2. szerdán 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
- A hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungária Klubban
Az igehirdetések megtalálhatók a www.amerke.blogspot.com oldalon.

www.arshungarica.com.ar

Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sylvialeidemann@fibertel.com.ar
szekasym@gmail.com

Embajada de la
República de Hungría

11 de Septiembre 839, (1426) Bs. As.
Embajador: Mátyás Józsa
Tel.: 4778-3130 Fax: 4777-1054
secretaria@embhungria.com.ar
secretarg@embhungria.com.ar

Cónsul : Dr. Zoltán Bács

Atención: martes y jueves, de 10 a 13 hs.

Turnos al 4778-3734 (Sra.Isabel)
consul@embhungria.com.ar
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires

¡Aprenda idiomas!

húngaro e inglés
María M. de Benedek: 47992527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry: 47907081 - sbenedek@ﬁbertel.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

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

Música Húngara
Radio Nacional Clásica

FM 96.7 Mhz.
Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Jueves 21 a 22 hs.:

„HUNGRÍA CERCA”

FM 88 (88.7 Mhz)

Tels. 4837-9205 y 4797-9293

Susana Benedek y Nicolás Kerekes

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

Sábados 12.30 a 13 hs.:

AUDICIÓN HÚNGAR A

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

El Círculo Juvenil Zrínyi
espera los
sábados a
todos los
niños descendientes
de húngaros.
Informes:
Anni Beis 4624-4461

Háziszőttes
magyar
szőnyegek eladók

VIAMONTE 777 - Buenos Aires

PLAZA DEL PILAR

Pueyrredón 2501 locales 13 y 14
Buenos Aires

PATIO BULLRICH

Posadas 1245 locales 2035-2036
Buenos Aires

UNICENTER

Panamericana y Paraná
local 3124 - Martinez

Se venden
alfombras
húngaras
hechas en telar.
4747-4937
G-FOTO
fotógrafo

reuniones, ﬁestas,
casamientos, curso de
fotografía. Gregorio

4796-1392
15-5726-1192
info@gfoto.org
www.gfoto.org

Dra. Gabriela Szegödi
Abogada
Estudio 4581- 8895
15-5026-4512

ERDÉLYI

Venta y Alquiler
de Propiedades
4229-8433
4205-1173

playland park

Centro de entretenimiento
familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital
Arribeños y Monroe - Capital
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087
BIBLIOTECA HÚNGARA

en el Club Hungária
(Pasaje Juncal 4250, 1° P.,
Olivos. Tel.: 4799-8437)
Horario de atención al
público: los viernes de 19 a 21 hs.
Para concertar otros horarios:
4798-2596 - haynal@ﬁbertel.com.ar

CIERRE DE NUESTRA
EDICIÓN CONJUNTA DE
JULIO y AGOSTO:

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437 4711-0144

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: Días miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Sr. Gustavo: Martes a sábados 18 a 21.30 hs. Domingo 12.30 a 16 hs.

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos

Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches excepto lunes. Sábados y domingos almuerzo y cena.
Reservas al: 4799-8437 y 4711-0144
Para suscripciones y publicidades
infórmese en 

Argentínai MAGYAR HÍRLAP

Periódico húngaro de la Argentina
Directora: Susana Kesserű de Haynal
Administración: Trixi Graul de Bonapartian
Luis Monteverde 3132 - (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh
www.hhrf.org/amh
www.lamoszsz.hu/amh

