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A Szent Korona-tan a 
magyar történeti alkotmány 
alapelveinek közös elne-
vezése. Magyarországnak 
az állami kezdetektől (a IX. 
és X. századtól) egészen 
1949-ig történeti alkot-
mánya volt. Az alkotmány 
egy nemzeti közösségnek, 
egy ugyanazon állam terüle-
tén élő állampolgárok életé-
nek legmagasabb szellemi 
és törvényi szintű szabályrendszere. 
Rendezi az állam, az állami szervek és az 
állampolgárok viszonyát, meghatározza 
az alapvető országos intézményeket és 
azok működését.

Az alkotmány alapvetően kéttípusú le-
het: történeti, illetve kartális alkotmány. A 
különbség köztük, hogy a történeti alkot-
mányok az évszázadok alatt megszületett, 
egymás után következő törvények és a 
közösséghez tartozó emberek által kia-
lakított szabályok (országos szokásjog) 
egymásra épülő, egymást kiegészítő 
rendszere. A kartáli alkotmányok pe-
dig egyetlen egy törvényben kívánják 
összegyűjteni azt, amit a történeti alkot-
mányok esetén az évszázados tapasztalat 
összegyűjtött. 

A két alkotmányos szemlélet közti 
alapvető különbség, hogy a történeti, 
közjogi szemlélet az állam életét egyetlen 
organikus folyamatnak tartja. 

Ezzel szemben a kartális alkotmány 
elfogadását, bevezetését ennek készítői 
alapvetően az állami, politikai élet 
egyfajta, a korábbi államisággal szakí-
tani kívánó aktusának tartják, bizonyos, 
„a múltat végképp eltörölni” nézetű 
fi lozófi ai elvek alapján. (Ez akkor bír 
különös jelentőséggel, ha az állam tör-
ténetének nem csupán néhány évtizedes, 
vagy egy-két évszázados múltja van.)

A magyar történeti alkotmány elvá-
laszthatatlanul kapcsolódik a Szent István 
koronájaként ismert Szent Koronához. 
Az 1978 óta folyó tudományos kutatások 

e redménye i 
megerősítették 
azt a történe-
ti és közjogi 
hagyományt, 
miszerint ko-
ronánk Szent 
István király 
(uralkodása: 
997 – 1038)  
korában már 
biztosan léte-
zett. A korona 

az eurázsiai és az atlanti kultúrkörben 
az egyetlen „Szent”-ként ismert és tisz-
telt államiságot kifejező ékszer. Ennek 
két alkotmányos, közjogi és történeti 
jelentősége is van. Az egyik a szuvereni-
tás kérdéséhez kapcsolódik. A szuvereni-
tás jelenti egyrészt egy adott állam füg-

getlenségét a többi államtól, másrészt az 
országon belüli kizárólagos főhatalommal 
való megkérdőjelezhetetlen rendelkezési 
jogot. 

Magyarországon a történeti alkot-
mány szerint a szuverenitással, vagyis 
a legfőbb hatalommal való rendelkezési 
jog, eltérően az európai hagyományoktól 
nem az uralkodóé, vagy a népé (nép-
szuverenitás), hanem a Szent Koronáé. 
Ennek az a következménye, hogy sem 
az uralkodó, (vagy annak nevében), 
sem a nép nevében nem lehet centrális, 
kevesek kezében koncentrálódó hatalmi 
mechanizmust kialakítani, működtetni, 
sem diktatórikus, sem demokratikus 
keretek között. Gyakorlatilag kizárt 
mindenféle korlátlan, emberek által 
gyakorolt kisebbségi uralom a többség 
fölött a politikai jogosultak között, miután 
a hatalom forrása, szuverenitása sem az 
ember(ek)-től származik. Ugyanakkor 
az uralkodó (az államfő) és a nemzet 
(nép) között már az állami élet kezdetétől 
kialakul a megosztott, egymást ellenőrző 
hatalom, hiszen ha a szuverenitás nem 
is az övék, de a hatalom birtokosa és 
gyakorlója az ember. Sőt, Magyarorszá-
gon a hatalom első számú birtokosa nem 
a király, hanem a nemzet. Az országnak 
van királya, és nem a királynak országa. 
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Ahogy kezdettől a püspökök és a papok 
tanítottak a templomban, vagy magyaráz-
ták az evangéliumot, a kora középkortól 
kezdődően észak irányba hirdették, je-
lezvén, hogy a sötétséget, a tudatlanságot 
az evangélium világosságával eloszlat-
ják. Ebből is adódik a templomnak az 
iskolával való összefonódása. Az iskola 
a régi helye az emberiségnek, ahol a 
műveltséget módszeresen és szervezetten 
sajátítja el gyermekkorától kezdve. 

Az athéni és spártai iskola egyrészt a 
szigorúság, másrészt a demokratikusabb 
iskolatípusokat jeleníti meg. Ez örök 
probléma. Az ókori nevelési típusok 
visszatértek Európába, a spártainak 
megfelelt a porosz iskolarendszer, ahol a 
gyermekek nagy fegyelemmel hátratett 
kézzel ültek. Az angolszász iskolák a 
demokratikus alapokat fejlesztették to-
vább. A keresztény iskolák nagyon sokat 
átvettek az ókor iskoláitól, többek között 
a hét szabad művészetet is. Így lettek 
átmentői az antik kultúrának, de sajátos 
specialitásukat is hozzáadták. A Római 
Birodalom bizánci részében magas fokon 
megmaradtak az iskolák. Ezért a keleti 
oktatásrendszer fi lozofi kusabb és reto-
rikusabb volt, mint a nyugati. A Római 
Birodalom nyugati felében, a népvándor-
lás idejében óriási volt a műveltségi szint 
esése. Elölről kellett kezdeni a barbár 
népekkel az oktatást, a kereszténnyé 
tevést a nulláról indították. 

A középkor végéig egész Európában 
csak egyházi iskolák voltak, pápai 
alapítású egyetemek, közép- és alsó 
iskolák. Magyarországon a XIX. század 
közepéig szinte nem is volt más iskola, 
csak egyházi. Mind a katolikus szerze-
tesi iskolák, mind a protestáns iskolák 
alapvetően a hitre, tudásra, szép életre, 
jóra tanították az ifjúságot. 

Az egyház 2000 éves múltja miatt nagy 
tapasztalatával sok inspirációt adhat a 
mai nevelésben. Jézus Krisztus a tanít-
ványokat küldte, hogy ők is tanítsanak 
minden népet. Érdemes arra felfi gyelni, 
hogy Jézus nem az olykor több ezres 
lélekszámra rúgó hallgatóságát tette ta-
nítvánnyá, hanem csak tizenkettőt. A régi 
mester és tanítvány kapcsolata sokkal 
több volt, mint oktatás és nevelés, vala-
miképp együtt éltek. Mintha ez a tény is 
elősegítené a kisiskolák fennmaradását a 
hatékony emberformálásban, mert olyan 
mamut iskolákban, ahol az osztálynapló-
ban fényképek vannak, hogy a váltakozó 
tanárok ráismerjenek a felelő diákra, ott 
ez nem valósulhat meg. 

Ma mindent át akarunk adni és nem az 
egészet. Mérhetetlen információ áradat-
ból nem tudja szelektálni a legtöbb ember 
a fontosat, így az egészről nincs tudása, 
nincs képe. Az információ deformálja 
őt, holott az információnak transzfor-
málni kellene. Egyetlen tudomány sem 
alkalmas arra, hogy az egészet adja, mert 
elveszik a részletekben. Az élet értelmére 
vonatkozó dolgokban a bölcsesség ado-
mányát csak Isten adhatja, amikor a leg-
magasabb szempont szerint ítéljük meg 
az élet eseményeit. Mi nemcsak oktatni, 
hanem nevelni is akarunk. 

Dr. Bábel Balázs (*):

Templom és iskola
- a templom tanítóhely is -

Ez mindig együtt jár a keresztény taní-
tással. Belülről kormányozott emberré 
akarjuk tenni neveltjeinket. 

A tv csatornáit kódolni lehet a gyerek-
nek, hogy mit nézzen, vagy mit ne nézzen 
meg. De még fontosabb, ha arra tanítjuk 
meg, hogy különbséget tudjon tenni az 
értékes és értéktelen programok között. 
Legyen ereje kikapcsolni a médiumok 
bármelyikét, ha az nem építi, hanem 
erkölcsileg rombolja őt. Így lesz belülről 
kormányzottá. Az igazság keresésében 
meg kell tanítanunk a diákokat az össze-
függések és okok keresésére, az inter lego 
az intelligensnek az alapszava, amely arra 
utal, hogy a sorok között is megtanulunk 
olvasni. Ilyenféle intelligenciát kell el-
sajátítani, mert nem minden nyomtatott 
betű igaz. Legyen józan kritikai érzékük, 
szintézist teremtve a hit és a műveltség, 
a hit és a morál között. 

Szellemiséggel akarunk nevelni. Egy 
iskola nemcsak a tantárgyakkal nevel, 
hanem szellemiségével, ahol a nevelőkön 
kívül a nagyobb diák is pozitív hatással 
tud lenni a nála fi atalabbra. Közösséget 
teremtve közösségi emberré formáljuk 
őket, hiszen célunk, hogy az iskolából 
kikerülve a közjó szolgálatába álljanak, 
legyen a család, a szociális kérdé-
sek, a politika világa, amit a közösség 
érdekében kell végezni. Világnézeti 
kérdésekben a semleges iskola sem sem-
leges. Ha egy tanárnak módjában áll 
különböző tankönyvek között választani 
történelem, magyar, vagy etika oktatás 
területén, akkor választása már világné-
zetére is visszavezethető. Ugyanakkor 
az eszmények választása is a világné-
zeti elkötelezettségnek a bizonyítéka. 
Hiszen nem mindegy az, hogy menő 
sztárokat, hősöket, értékes embereket, 
vagy szenteket mutatok fel az ifjúság 
előtt. Az eszményválasztás a világnézeti 
elkötelezettségnek a biztos jele. 

Az iskolák hatékonyságát ma csak a 
tanulmányi eredményekkel mérik. A 
tudomány eredményei jóra és rosszra 
egyaránt használhatók, erkölcsi alapok 
nélkül nem megy előbbre a világ. Gon-
doljunk csak korunk nagy technikai vív-
mányára, a számítógépre: minden értéke 
mellett kártékony szellemi termékeket is 
továbbít. Már most beszélnek a számító-
gép okozta lelki bajokról. 

A tanításban, nevelésben olyan áldoza-
tos emberek kellenek, akik hivatásuknak 
tekintik az ifjúsággal való foglalkozást. 
Egy tanító élete elpazarlódik arra, hogy 
embereket formáljon ki. 

Máris visszatérünk a templom gondo-
latához, ahogy az oltáron elég a gyertya 
az utolsó cseppig, ugyanígy az igazi tanár 
élete is eléghet a tanítás munkájában, így 
tudja kinevelni azokat a nemzedékeket, 
akik csak az idő múlásával, sokszor a 
nevelőtanár halála után fogják fel és 
köszönik meg, amit tőle kaptak. 

(*) Kivonat Bábel Balázs Kalocsa-Kecske-
méti érsek beszédéből, amely elhangzott 
2008. február 9-én a Parlamentben, az 
Élőlánc a kisiskolákért c. konferencián. 
Kiemelések tőlünk. Szerk.

Dr. Tóth Zoltán József:
A SZENT KORONA-TAN ÉS IDŐSZERŰSÉGE

(Országház)

A francia és holland referendu-
mok által elutasított „Európai Unió 
Alkotmányát” módosították, és új 
fogalmazásban Lisszaboni Szerződés 
néven Lisszabonban, 2007. december 
13-án a 27 tagállam képviselői aláír-
ták. A Szerződés, amelyet 6. cikké-
vel összhangban a tagállamoknak 
alkotmányos követelményeiknek 

megfelelően meg kell erősíteniük, 
2009. január 1-jén lép hatályba. 
Írország június 12-én népszavazás 
által elutasította a Szerződést, Ma-
gyarország Parlamentje azonban 
elsőként megerősítette. E kérdésnek 
aktualitása folytán és Szent István 
emlékének függvényeként közöl-
jük az alábbi tanulmányt. Szerk. 
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Beszéljünk a Hősök Napjának megünnepléséről. 
Chacaritán du. 3-ra volt meghirdetve a hagyományos ün-

nepély, megjelent a németek részéről a már ismert négytagú 
delegáció, megtörténtek a kölcsönös koszorúzások is szép 
egymásutánban. 31 cserkész (!) példásan sorakozott föl 
- majdnem többen voltak, mint a publikum… Ez túlzás, 

de valóban nem voltunk elegen. Pedig emlékezetemben 
első alkalom, hogy se nem dől az eső, se nem fúj a szél, 
nincs hideg, hanem pompás, csalogató, napsütéses, szép 
nyárutói nap simogat. 

A kissé elkésve kezdődő program zökkenőmentesen, 
csendben-rendben zajlott le. Az éveken át megszokott 
bemondó, Grabnerné Nagyiványi Patrícia hiányában Ke-
rekes Miki akkurátusan helyettesített. Zászlóbevonulás, 
argentin Himnusz, Szent László iskola szereplése, majd 
az egyik fénypont: Lajtaváryné Benedek Zsuzsan-
na megemlékező beszéde spanyolul (l. SP 2.o.-on). 

Következett a másik fénypont: a 
ZIK nevében ifj. Fóthy Gyula 
megragadóan szavalta el Wass 
Albert „Üzenet haza” c. versét. 
Magyar nyelven Dr. Drexler 
András, a magyar nagykövetség 
elsőbeosztott tanácsosa mondott 

szépen összeállított beszédet (l. szomszédos  hasáb), az 
Egyházak nevében pedig Nt. Tóth Kristóf ref. lelkész 
imádkozott és osztotta az áldást, két nyelven. A magyar 
és a székely Himnusszal lett vége az ünnepélyes tisz-
teletadásnak, majd szép fegyelmezetten vonultak ki a 
zászlók, a cserkészek és a többi delegáció. 

Itt említjük az Argentinisches Tageblatt hetilap 
németnyelvű kollégánk május 31-i kiadásában megjelent 
részletes és igen szép hangnemű beszámolóját a magyar 
ünnepségről, a nevek hibátlan kiírásával. Gratulálunk, és 
köszönjük! Egyúttal reméljük, hogy jövőre többen jelen 
leszünk, és nem morzsolódunk szét a kolónia különböző, 
ugyanaznapra szervezett rendezvényein.

                                               (Képanyag Zaha)

A SZENT KORONA....                          ... folyt. az 1. oldalról

Az Olvasó írja...

Haynalné Kesserű Zsuzsánna:
Hősök Napja május 18-án

Elhatározzuk. Majd megállapodunk, és megígérjük. Ezért igyekszünk és 
szervezünk, rendületlenül. És csak nem akar sikerülni.

Micsoda? Az, hogy egy és ugyanaznapra ne essen több mint egy koloniális 
esemény.  Megint megtörtént: május 18-ra ugyanakkorra adódott három is: 
a Segélyegylet közgyűlése, ebéddel, Chilaverten; a Nyugdíjasok ebédje 
Valentín Alsinán; végül a hagyományos, évente megünnepelt Hősök 
napja, a Chacaritán.

A részt vevő publikum nem gyarapszik, hanem gyérül, és az ilyen torlódás 
esetén nyilvánvalóan megcsappan, hiszen eloszlik többfelé. Márcsak azért 
sem lehet két helyen egymás után jelen lenni, a legjobb akarattal sem, mert 
a távolságok óriásiak, a közlekedés mind nehezebb. 

Gfoto.org

A másik alkotmányos jelentősége annak, hogy a ko-
rona a hatalom forrása, az, hogy bizonyos örök isteni 
parancsokat, elveket ember nem változtathat meg. 

A korona szent jellege közvetlen, élő kapcsolatot 
fejez ki a teremtő és a teremtett világgal. Ezért tisztelik 
„Újszövetségi Frigyládaként”, valamint a Szűz Anyának 
történt felajánlása óta (1038) az Ő koronájának. Magyar-
országot ezért is nevezik Regnum Marianumnak, Mária 
Országának. Szent jellege és szuverenitása azt fejezi 
ki, hogy Magyarországon a hatalom közvetlen forrása 
maga a Teremtő. Ezért az Ő törvényeit nem szabad 
áthágni, mert ahogy az a személy számára a kárhozatot 
jelenti, úgy az országnak és nemzeti közösségének a 
pusztulást. 

A Szent Korona-tan elsődlegesen egy királyság típusú 
állam alkotmányának lényege, de nem zárja ki a köztár-
sasági formát sem, hiszen az örök elvek által behatárolt 
megosztott, elsősorban a nemzet által gyakorolt hatalmat 
jelent, ahol viszont mind elvileg, mind gyakorlatilag ki-
zárt a kisebbségi (oligarchikus, stb.) hatalom-gyakorlás. 
A Szent Korona alkotmányossága a jogfolytonosság 
elvével azt is kizárja, hogy aki a megosztott hatalom 
gyakorlás elveit és intézményeit megkerülve, illetve 
idegen katonai megszállás következtében gyakorol 
hatalmat, tettei lehetnek ugyan jogszerűek, de sohasem 
törvényesek, ezért hatalomgyakorlása bár lehet legális, 
de mindenképpen illegitim, törvénytelen. A Szent Ko-
rona ezért kifejezi a függetlenséget, a magyar állam 
folytonosságát, és a rá épülő alkotmány és alkotmá-
nyosság megakadályoz mindenfajta önkényes hatalom 
törvényes gyakorlását. 

(Köszönet Emődy Csaba, Budapest)

A Magyar Köztársaság Külügyminisz-
tériumának nyilatkozata a 2008. június 
12-én a Lisszaboni Szerződésről tartott 

írországi népszavazásról
 Magyarország sajnálattal veszi tudomásul a 2008. 

június 12-i ír népszavazás eredményét, de teljes mértékben 
tiszteletben tartja Írország népének véleményét. 
 Ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a tagállamok 

csaknem kétharmada már megerősítette a Lisszaboni 
Szerződést, köztük elsőként Magyarország. 
 A Lisszaboni Szerződés értékei és céljai Magyarország 

számára továbbra is nagy jelentőséggel bírnak, és fontosnak 
tartjuk őket az Unió jövője szempontjából is. Úgy véljük, 
Európának tovább kell haladnia.
 A kialakult helyzetet a tagállamok közösségének kell 

megvitatnia. Magyarország ebben a folyamatban aktívan 
részt kíván venni. 
 Meggyőződésünk, hogy Írország és a többi tag-állam 

közösen megtalálja a megfelelő jogi és politikai megoldást. 
Nem szabad ugyanakkor elhamarkodott döntéseket hozni. 
Örömmel vesszük Írország megoldási javaslatát.
 Mindeközben az Uniónak tovább kell foglalkoznia a 

mindennapjainkat érintő kihívásokkal és választ kell azokra 
adnia, mint például az éghajlatváltozásra, az energiabizton-
ság ügyére, az élelmiszer- és az energiaárak emelkedésére, 
vagy az állampolgárok biztonságát érintő kérdésekre. 
 Üdvözöljük mindazon, a Szerződést még meg nem 

erősített tagállamokat, akik a ratifikációs eljárás folytatása 
mellett döntöttek.
 Az ír népszavazás eredménye nem befolyásolhatja az 

Unió jelenlegi bővítési folyamatát. 
Budapest, 2008. június 16.

(Köszönet Józsa Mátyás nagykövet úrnak a közvetítésért)

Dr. Drexler András Ph.D.,
 a Magyar Nagykövetség tanácsosának beszéde 

a Hősök Napja megemlékezésen (kivonatosan)
(…)
A Hősök Napja azt bizonyítja, hogy 

a háborúk valódi halottakat kívánnak. 
Azok a katonák, akik elestek a háborúk 
hadszínterein, azok a civilek, akik éle-
tüket vesztették a harcok közepette, azok 
valóban meghaltak, visszavonhatatlanul 
és végérvényesen.

A temető a megbékélés jelképe: az 
egykori ellenségek immár örökre meg-
békélve nyugszanak egymás mellett. A 
halott katona nem ellenség többé.

A Hősök Napja a kegyeletadás mellett 
a béke jelentőségére hívja fel a figyelmet. 
Azt üzeni, becsüljük meg, hogy közvet-
len háborútól mentes korban és helyen 
élhetünk. Az emberiség sokkalta több 
nemzedéke élt háborúban, mint ahány 

nemzedék békében élhetett és gyarapodhatott. A béke 
egyfajta kegyelem. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk ezt a 
hatalmas adományt, elengedhetetlen, hogy megbecsüljük 
azok áldozatát, és kimutassuk tiszteletünket azok felé, akik-
nek háborús korszakokban kellett helytállniuk, és számos 
esetben ez a helytállás nem mást, nem kevesebbet jelentett, 
mint az életük feláldozását.

Nekünk talán egy jobb kor jutott, talán egy könnyebb kor. 
Nekünk máshol és máshogyan kell bizonyítanunk, s ehhez 
adnak, adhatnak erőt a hősök, a hősi halottak. Éppen ezért 
fontos, hogy emlékezzünk rájuk. 

A háborúk áldozatairól emlékezünk, de hálával gondo-
lunk azokra is, akik túlélték a háborús esztendőket, majd 
újra és újra nekiláttak, hogy a romokból felépítsék az or-
szágot. A Hősök Napja szüleink, nagyszüleink, dédszüleink 
fáradozásai, küzdelmei előtti tisztelgés is, aminek az ad 
igazán értelmet, ha képesek vagyunk méltó módon folytatni 
és beteljesíteni az elődök örökségét.

Dr. Bács Zoltán kedves leveléből 
megtudtuk, hogy a HKK által a Szegedi Tudo-
mányegyetem könyvtárának küldött könyveinket 
sikeresen átadta. Itt köszönjük meg neki a szíves 

közvetítését és a konténer-szállításába bevett küldemény 
vállalását! (l. beszámoló az átellenes oldalon. Szerk.)

Kedves Zsuzsó!
Ahogy ígértem, a könyvek május 30-án átadásra kerültek. 

A Szegedi Egyetem Könyvtárának főigazgatója, Dr. Mader 
Béla vette át őket. A szépen megszervezett ünnepségen a 
főigazgató úr meleg szavakkal mondott köszönetet Önnek 
és Kádárné Anikónak.

Öröm volt látni, hogy a másfél millió kötettel büszkélkedő 
könyvtár megtiszteltetésnek veszi és örömmel fogadja be az 
argentínai magyar emigráció kiadványait mint a Hungária 
Könyvbarátok Köre adományát, hiszen valamennyi külön-
leges érték az olvasó-kutató ember számára. Felbecsülhe-
tetlen értékű az a gesztus, amelyet az adomány képvisel, 
hiszen az egymástól távol lévő helyszíneken kiadott művek 
így válnak az egyetemes magyar kultúra egyenrangú, egy-
mást kiegészítő és gazdagító részeivé.

Az egyetem Hispanisztikai Tanszéke nevében Dr. Berta 
Tibor tanszékvezető adott át a Buenos Aires-i Magyar 
Könyvtár részére szótárakat és egyéb kiadványokat. Berta 
tanár úr 2004-ben az egyetem küldöttségével már járt Ar-
gentínában, és nem mulasztotta el az akkor szerzett szép 
élményeinek felidézését.

Felemelő érzés volt „postásként” jelen lenni, átadni egy 
kis darab magyar Argentínát, tolmácsolni mindazokat az 
érzéseket, azt a munkát és elhivatottságot, amit a könyvtár, 
annak fenntartása és gyarapítása mindannyiunknak jelent. 
Úgy éreztem, a könyvek „otthonról hazatértek”, és én is 
ezzel az eseménnyel fejeztem be külszolgálatomat.

Szeretettel és tisztelettel:                      Dr. Bács Zoltán
*

Kedves Zsuzsó!
Különös öröm, hogy a májusi számban Mindszenty 

bíboros úrról is nagyobb terjedelemben szólnak. Az emig-
rációban és az egész magyarságban ui. van néhány eszme, 
személyiség, amelyek jelentőségüknél fogva szentek és 
sérthetetlenek. Soha nem szabad(na) megfeledkezni róluk. 
Ilyenek elsősorban március 15, a Hősök Napja, Trianon 
június 4, augusztus 20, október 6, október 23, és ilyen Mind-
szenty hercegprímás is. Ő nemzete nehéz sorsában nemcsak 
odahaza osztozott a kommunizmusban a börtönévei alatt, 
hanem az emigráció keserű élményét is meg kellett tapasz-
talnia, emellett erkölcsi vezetője is volt, és remélhetőleg 
marad, immár bő harminc évvel halála után is. Ezért elen-
gedhetetlen, hogy őróla is évente megemlékezzünk, mint 
ahogy Maguk tették azt tiszteletreméltóan.

Még valami, amelynek Buenos Aires-i vonatkozása is 
van: május 30-án érkezett meg Kaliforniába, Ontario vá-
rosába v. Ladányi Domonkos a feleségével, régi ejtőernyős 
bajtársa, Bondor Vilmos ny. dandártábornok meghívására. 
Én kötöttem őket össze még tavaly nyáron Ladányiéknál 
tett látogatásomat követően. Több mint 60 éve nem tudtak 
egymásról! 

Kézcsókkal,                      Dr. Tóth Gergely, Kalifornia

A Szent László iskola delegációja élén Mattiauda Lucila zászlóvivő. 
Balra Valentin Ferenc jogi megbízott 

Cserkészek díszfala 

A Hősök Fala, a megkoszorúzások előtt                             Gfoto.org

Mosolygó arcok a simogató napsütés 
hatására - de miért hiányzik náluk az 

árvalányhaj? 

ifj. Fóthy Gyula megka-
póan tolmácsolja Wass 
Albert üzenetét. A háttér-
ben Kerekes Miki be-
mondó

Dr. Drexler András 
Fotó Zaha



2008. Július - Augusztus                                      ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                        3.  OLDAL  

Magam sem értem, 
hogyan történt, de min-
den viharok és kalandok 
ellenére 1946-47-es báli 

meghívóim sértetlenül megmaradtak. Utol-
só budapesti látogatásom alkalmával rájuk 
bukkanva, kihoztam őket Luganóba.

No, nem kell azt gondolni, hogy ezek 
a háború utáni táncos összejövetelek va-
lamiben is hasonlítottak az Édesanyám 
által oly sokat emlegetett Emericana- 
vagy Jogászbálokra, mely utóbbiak híres 
megnyitó száma a „Nem ütik a jogászt 
agyon...” kezdetű, tréfás szövegű csárdás 
volt. A „felszabadulás” vihara elsodorta 
a fodros-flitteres estélyi toaletteket, a 
glaszékesztyűket, frakkokat, szmokin-
gokat. A fiatalság azonban fiatalság maradt 
Rákosi véres országlásának árnyékában is.

Annak idején még töretlen volt az idea-
lizmus, a lelkesedés. A romokat eltakarí-
tották, s az országot „újjá akarták építeni”, 
nem bírván elképzelni, hogy végleg a keleti 
barbárság jármába kényszerítettek ben-
nünket. Gombamód alakultak az ifjúsági 
szervezetek (Kossuth Diákkör, Fonó stb.), 
s noha ezek komoly, igényes feladatokat 
tűztek maguk elé, a szórakozásról sem le-
hetett lemondani. Mindig akadt valami bár 
vagy klubhelyiség, ahol a mulatni vágyók 
összejöhettek, s hajnalig rophatták a táncot, 
részint az akkor divatos Yankee-doodle 
pezsdítő ütemére, részint olyan andalító, 
romantikus slágerek dallamára, mint a 
„Baracknyílás idején találkoztam veled 
én” vagy az „Egy cigánykaraván kocsiján 
ült egy lány, és jósolt”...

Forgatva a dísztelen, sárguló kártyákat 
(mai megítéléssel inkább céduláknak 
nevezhetném őket), ilyen szövegekre 
bukkanok:

„A Kossuth Lajos Diákkör Budai Szer-
vezete folyó hó 14-én délután 5 órai 
kezdettel műsoros táncestélyt rendez a 
Gellért kávéház kistermében, melyre hoz-
zátartozóival és ismerőseivel együtt sze-
retettel meghívja a Rendezőség. Belépődíj 
nincs. Műsormegváltás (5 Forint) kötelező. 
Tommy Swing Együttes.”

Vagy: „A Független Ifjúság II. kerületi 
szervezete folyó hó 20-án zártkörű tánces-
tet rendez, melyre...” stb. stb.

Némelyiken az is rajta áll, hogy a 
meghívót ki küldte. (Az egyiken ki tudok 
silabizálni egy nevet, de a hozzá tartozó 
arcra már nem emlékszem).

Eleinte Édesanyám is velem akart jönni 
(illetve jött is), mint ahogyan az a régi vi-
lágban szokás volt - „gardedámnak” -, de 
aztán hamar belátta, hogy nem akad kívüle 
más kísérő, s elunta a gyakran reggelig 
tartó, magányos üldögélést. Vigyáztam 
magamra én. (Mai eszemmel csodálkozom 
is rajta, milyen ártatlanok, tiszták voltunk 
annak idején!)

A nyilvános összejöveteleken kívül 47 
táján dívott a zsúrok szokása is. A tenyér-
nyi lakásban fal mellé toltuk a bútorokat, 
Nagymama süteményt sütött, s Anyu 
meghívta (némi honorárium és uzsonna 
ellenében) a volt földbirtokos „Ottó bá-
csit” zongorázni. Az is előfordult, hogy 
valamelyik egyetemista fiú szolgáltatta a 
„talp alá valót”.

*
Hogy miért mesélem el éppen most 

mindezt? Mert a „múlt ködéből”, 50 év tá-
volából, váratlanul fölbukkant valaki régi, 
táncos gavallérjaim közül. Nem találkoz-
tam még vele, csak a levelezés indult meg 
köztünk - nosztalgikus örömmel.

Gondolom, ha váratlanul összefutnánk, 
aligha ismernék rá a művészi hajlamú, tele-
élet építészmérnök-hallgatóra, aki ügyes 
akvarell-illusztrációk kíséretében ilyen 
verset rögtönzött az emlékkönyvembe:

„Robogva, topogva
kacagva, zokogva
égni!
Lábra lépni,
testet rázni,
földig ázni,
lovacskázni
és...
mellet verve,

Saáry Éva (Lugano):
BARACKNYÍLÁS IDEJÉN...

szédülten lesve,
rímeket keresve,
énekelve...
hosszú, nagy, való verset írni,
táncolni, szeretni, élni,
sosem pihenni.”

 (1947. farsang. Scultéty János)
A szöveg gyöngybetűs sorai közé (az 

írása azóta sem változott) cilinderes nége-
rek szaxofonjai ékelődnek, s ropja, ropja 
a táncot mindenki köröskörül - az afrikai 
majmoktól a prémbundás eszkimókig...

Ha már kezemben az emlékkönyv, 
hadd lapozgassam tovább, hogy lássam, 
milyen bölcsességeket írtak belé az akkori 
„szépreményű” urak és hölgyek.

Természetesen, nem bizonyult mind-
egyik zseninek. Némelyik legföljebb olyan 
szellemes volt, „mint a temető éjjel”. Ilyen 
rigmusok is előfordulnak:

„Hogyha Pinokkió
 nem fabábú lenne,
 akkor téged, Évi,
 igazán szeretne”.

Vagy:
„Két csónak úszik az élet tengerén,
Az egyikben Te ülsz, a másikban én.
A két csónak egymástól elszakad,
De a mi barátságunk örökre megmarad.”

Hogy ne is említsem az alábbi sorokat:
„Utolsó lapra írom a nevem. Utolsó 

legyek, kit az életben elfelejtesz.”
Akadnak azonban szép, komoly gondo-

latok is, leginkább az annyi fájdalmon és 
viszontagságon átment „felnőttektől”.

Szeretett Keresztanyám - aki akkor már 
túl volt a második rákoperáción -, szabá-
lyos, dőlt kalligráfiával ezt írta:

„Minden eltávolodik tőlünk, mikor 
öregszünk, csupán Isten közeledik hoz-
zánk...” (René Bazin). S még hozzáfűzte: 
„Ezért jó, ha elébe sietünk!”

Öregség? Negyvenes éveit taposta. Én 
most több mint harminc esztendővel va-
gyok idősebb nála! Ő az én koromban már 
régen kint pihent a Farkasréti temetőben, 
Nagyanyámmal egy sírban, aki jellegzetes, 
szaggatott betűivel (túl a kilencvenen!) 
csak ennyit jegyzett az első oldalra: „Drága 
unokámnak igaz szeretettel, Nagymamád. 
1946. november 28.” (A dátumból kivilág-
lik, hogy az emlékkönyvet 17. születésna-
pomra kaptam).

Készült rólam akkortájt egy fénykép 
is: kék babos szoknya, fehér buggyosujjú 
ingváll, fekete pruszlik. Hajam elől föl-
magasítva („Karády-frizura”!), szalaggal 
átkötve. Lábamon divatos „teletalpú” 
szandál.

*
Bizony, magam sem vettem észre, meny-

nyire elkalandoztam eredeti témámtól, a 
„Mérnök-teáktól”, „Balassa-teáktól”...

Testvérem nem lévén, gyakran gépész-
mérnök-hallgató unokabátyám, Meszlé-
nyi Attila kísért el a táncmulatságokra, 
magával hozva legjobb barátait is: Dicit, 
Rucát. (Micsoda becenevek!)

Hozzám akkor „túl komolyak”, „túl 
idősek” voltak ezek az egyetemista fiúk. 
Néha bosszantott is felnőttes modoruk. Az 
építészek - a maguk bohémségével - még 
csak-csak, de a „kockafejű” gépészek, 
akik a matematikai problémákon túl a 
klasszikus zene iránt is érdeklődtek! Bach, 
Händel... micsoda unalom! 

Attilával csak két alkalommal találkoz-
tam 1956 óta. Midőn 92-ben ellátogatott 
budapesti irodalmi estemre, első pilla-
natban meg sem ismertem. Sovány lett és 
beteges. Megártott neki a hajszolt élet és 
a rengeteg cigaretta. Idén nyáron csupán 
sírjára tehettem néhány szál virágot.

Az emlékkönyv lapjáról szomorúan me-
red rám az általa idézett Reményik-strófa:

„Tudod, mi fáj nekem
 Testvér? Dehogy tudod.
 Bár senki sem jutott
 Lelkem lelkéhez Nálad közelebb.
 De amit adtam Neked: csak jelez,
 Jelez, jelez.
 Ember embernek adhat egyebet?
 S a jelez mögött egy egész világ van.
 Mindentől elrekesztve, önmagában.”

(Budapest, 1946. december 31. 
„Kis húgomnak szeretettel...”)

Kedves argentínai magyarok,
kedves Hungária Könyvbarátok Köre, 

kedves Zsuzsánna!
A Szegedi Tudományegyetem József At-

tila Tanulmányi és Információs Központja 
igazgatóságának részéről fogadják őszinte 
köszönetünket a számunkra kuriózumot 
jelentő könyvekért. A könyvek sorsa az 
Egyetemi Könyvtáron belül rám lett bízva, 
így egy kicsit személyesen is érintve vagyok 
az ügyben.

Igen kalandos úton jutottak el hozzánk 
ezek a könyvek. Ugyanazt a hosszú utat 
járták be, mint számtalan Hazánkat elhagyni 
kényszerült magyar honfitársunk a magyar 
kivándorlás történetének immár 150 esz-
tendeje alatt Argentína felé, csak ellenkező 
irányban, hazafelé. Méltó helyre kerültek és 
kerülnek majd. 

Ez a kapcsolat, „könyvcsere” - bár az 
a néhány szótár, amit cserébe küldünk a 
csodálatos ajándékokért nem egyenlő az 
ajándékozás jelentőségével - jól mutat-
ja, hogy Szeged az egyik legfontosabb 
központja Magyarországon a latin-amerikai 
magyarsághoz fűződő kapcsolatoknak. 
Hagyományai vannak az ún. emigráció-
kutatásnak, és a Wittmann professzor 
kezdeményezésével, Anderle Ádám pro-
fesszor irányításával immár több mint 30 
éve működő Latin-Amerika iránt érdeklődő 
iskola-kutatóműhely jó kapcsolatait is bi-
zonyítja ez az ajándékcsomag.

A Szegedi Tudományegyetemen 1992-
ben alakult meg a Hispanisztika Tanszék, 
amely immár intézményi keretet adott a 
hispán-világ iránt érdeklődő oktatóknak-
kutatóknak, és már induláskor is volt egy 
kicsi, mindössze kétezres könyvtára. A 
spanyol nyelv, nyelvtörténet, spanyol, por-
tugál és latin-amerikai irodalom oktatása 
mellett igen erőteljes szerephez jutottak az 
ún. civilizációs tárgyak: egyebek mellett a 
történelem, a politikai rendszerek története, 
a sajtótörténet, és egy kurzus során a hallga-
tók betekintést nyerhettek a latin-amerikai 
magyar emigráció történetébe is.

Az esztendők során számos szakdolgozat, 
tudományos diákköri dolgozat, doktori 
disszertáció született a témában, és mivel a 
rendszerváltás megnyitotta az addig féltve 
őrzött levéltári anyagokat is, egyre több fia-
tal kutató érdeklődése irányul a távoli tájakra 
került magyarság történetének felkutatására.

Mindeközben a 90-es években már 
érlelődött a gondolat az Egyetem egyre 
bővülő központi és tanszéki könyvtárainak 
méltó elhelyezéséről. A tervek lassan elké-
szültek, és a Karok összefogásával valamint 
hathatós külső anyagi segítséggel felépült 
az új egyetemi könyvtári épület és konferen-
ciaközpont, amely végül József Attila nevét 
vette fel. 2004-ben több mint 70 tanszéki, 
kari, intézményi könyvtár „költözött össze” 
az új épületbe, amely a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karának 
épülete mögött, az Ady téren áll. A Hispa-
nisztika Tanszék könyvtárának anyaga 
oktatási és kutatási szempontok, valamint 
a téma interdiszciplináris jellege miatt egy-
ben maradhatott, azaz a könyvtár mintegy 
másfél milliós állományában elkülönülten 
kapott helyet a raktárban és a 2. emeleti 
szakolvasói térben is.

A Hispanisztika Gyűjteménybe kerülő 
ajándék kötetek beérkezésükkor az ado-

Prof. Anderle Ádám indítványozására és Dr. Bács Zoltán közvetítésével a HKK 
Argentínában kiadott magyar duplumpéldányokat küldött a Szegedi Tudomány-
egyetem könyvtárának. Íme a beszámoló az ünnepélyes átadásról (2008. május 30):

mányozó adatainak feltűntetése mellett 
külön HISP jelzetet kapnak, így a kataló-
gusban mindig lehívhatók a gyűjteményi 
kötetekkel együtt. Még akkor is, ha a ma-
gyar irodalmi művek, kiadói kuriozitásuk 
miatt a Régi könyvek Tárába és a Magyar 
Irodalmi gyűjteménybe kerülnek. A spa-
nyol nyelvű magyar irodalmi fordítások és 
a magyar nyelvű, latin-amerikai szerzők 
tollából származó művek természetesen a 
Hispanisztika Gyűjteménybe kerülnek.

Külön érdeklődésre tarthatnak számot a 
történelmi tárgyú elemzések, nyelvészeti 
tanulmányok, ezek méltóképpen reprezen-
tálják az argentínai magyar könyvkiadás 
történetét is.

Az Anderle Ádám professzornak dedikált 
Martín Fierro kötet is a Gyűjteménybe 
került, a miatt a prózai ok miatt, hogy 
negyedéves irodalmi szigorlati kötelező 
olvasmány, és bár az oktatók jobban sze-
retik, ha eredeti nyelven olvassák ezeket a 
köteteket a hallgatók, a városi olvasóknak 
is hozzáférhetővé tesz egy fontos irodalmi 
művet magyarul, García Márquez és Vargas 
Llosa művei mellett.

Közel húsz esztendeje foglalkozom 
magam is a magyar emigráció történe-
tével, és mintegy tíz esztendeje oktatom 
a „Magyarok Latin-Amerikában” című 
tantárgyat. Amikor az argentínai magyarok 
történetének bemutatására került sor, most 
is bevittem megmutatni az „Argentínai 
Magyar Hírlap” legutóbbi számait, hogy 
saját szemükkel is láthassák hallgatóink: 
ha nehezen is megtartható nyelvünk, gene-
rációkon keresztül is képesek a magyarok 
őrizni azt. Ennek bizonyítékai az aján-
dékkötetek is, amelyek kézzelfoghatóvá 
teszik számunkra az argentínai magyar 
emigráció és azon belül a magyar nyelvű 
könyvkiadás történetét, amelyről Némethy 
Kesserű Judit írta doktori disszertációját 
és éppen nálunk, Szegeden védte azt meg. 

A könyvek átvétele kis bensőséges ünnep 
keretében zajlott le, ahol Dr. Mader Béla 
főigazgató arról beszélt, hogy ritkán okoz 
ekkora örömet egy könyvadomány, mert 
sokszor érkeznek adományként olyan 
könyvek, amelyekből vagy nagyon sok 
van már, vagy elavultak. Ezért is volt 
különleges esemény számunkra egy ilyen 
küldemény, amelyet, ahogy a képeken is 
látható, muzeális környezetben vettünk át, 
könyvtárunk hasonló ünnepi eseményekre 
kialakított és a régi könyvtár értékes intar-
ziás bútoraival berendezett tárgyalójában, 
ahol kollégáink is megtekinthették a ki-
csomagolt könyveket.

Üdvözlettel,
Batóné dr. Kaczúr Ágnes, 

szakreferens
(Kiemelések tőlünk. Szerk.)

b.-j.: Dr. Mader 
Béla főigazgató, 
Dr. Bács Zoltán 
(az argentínai 
magyarok képvi-
seletében), Dr. 
Anderle Ádám 
professzor, Dr. 
Berta Tibor 
tanszékvezető 
(Dr. Anderle 
utódja), Dr. 
Kokas Károly 
főigazgató-
helyettes és 
Batóné dr. 
Kaczúr Ágnes, 
szakreferens, e 
levél írója

Argentínában kiadott magyar könyvek Szegeden

Dr. Mader Béla főigazgató méltatja az Argentí-
nából érkezett könyvadományt. Hallgatják Dr. 
Anderle Ádám professzor és Dr. Bács Zoltán 
„argentínai postagalamb”
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Kedves Isten!
A jelmezbálon ördögnek fogok 
öltözni. Nem baj? (Marine)
Kedves Isten!
Elmentem egy esküvőre, és csóko-
lóztak a templomban. Ez O.K.? (Neil)
Kedves Isten!
Nekem a Miatyánk a kedvencem. 
Egyből megírtad, vagy sokat kellett 
törnöd a fejed? Ha én írok valamit, 
mindig újra kell írnom. (Lois)

Kedves Isten!
Fogadok, hogy na-
gyon nehéz neked 
mindenkit szeretni 
az egész világon. Mi 
csak négyen vagyunk 
a családban, és mégse 
megy. (Steve)

Kedves Isten!
Nem gondoltam, hogy a narancssárga 
megy a lilával, amíg kedden nem láttam 
a naplementét, amit Te készítettél. Klassz 
volt. (Eugene) 

(Köszönet Téglássy Tamás, Baltimore, USA)

Első állomásuk Pedro édesanyja szülői 
háza volt, ahol fi a a fi atal Leopoldina 
emlékeit kereste és továbbá, természete-
sen, rokonait kívánta megismerni. 

1871. október 1-jén az Osztrák-Magyar 
Monarchia császári házaspár, I. Ferenc 
József (1830-1916) és Erzsébet (Sissi) 
egy 42 személyes díszvacsorát rendezett 
Schönbrunnban, az „amerikai unoka-
testvér” 
tiszteleté-
re. A bra-
zil császár 
fekete 
frakkban 
érkezett és 
viselte a 
Szent Ist-
ván rend 
legfelsőbb 
fokozatát.  
Ferenc 
József 
fehér generális-egyenruhában, mozdu-
latlan arccal, a két végén kipöndörített 
bajusszal ült az asztalfőn. A történet 
krónikása elgondolkozik afelett, hogy 
vajon a trópusi unokatestvér megérezte-e 
a másik hűvös modorában, hogy mennyi 
közös vonásuk van? Hatalmas és komp-
likált birodalmaikat vezető uralkodók 
voltak mindketten, külső és belső har-
cokat vívó férfi ak, példás, fegyelmezett 
adminisztrátorok, akik saját nevelésük 
alapján végezték a maguk munkáját: 
Ferenc Józsefet egy ezredes nevelte és 
Dom Pedrot egy szerzetes.

Dom Pedroék aztán végigsétáltak a 
hatalmas kastélyparkban, egész a Glo-
riette-ig, ahol meghallgatták id. Johann 
Strauss La gloire du Brésil című művét, 

amelyet a paraguayi háború győzelmére 
irt a mester, majd lenéztek a Kursaal 
verandájáról az utcára, a bécsi nép va-
sárnap délutáni korzózására. Ez volt hát 
Leopoldina világa, ezt láthatta édesanyja 
otthon, mint fi atal Habsburg hercegnő 
- gondolta elérzékenyülve a fi a. Másnap 
meglátogatták a Kapuzinergruftot, ahol 
díszes bronz és márványkoporsókban 
aludta örök álmát a dinasztia. Elidőztek 
II. József, felvilágosult despota, „kalapos 
királyunk” egyszerű koporsója előtt, majd 
Mária Terézia és Lotaringiai Károly és 
17 gyermekük díszes koporsói előtt. Egy 
másik teremben Habsburg Maximilián 
(Miksa, 1832-1867) mexikói császár 
koporsóját őrizte egy mexikói sas. 

2 nap múlva indult a brazil császári 
pár vonattal Budapestre.     (Folytatjuk)

Az apátlan-anyátlan 
5 éves kisfiú a mo-
narchiát megmenteni 
szándékozó államfér-
fiak legjobbjainak 
védő és nevelő keze 
alá kerül. Köztük van 
egy szerzetes is, Pa-
dre Feijó. Gyámjai 
elsősorban attól akarják meg-
menteni az immár független 
brazil monarchiát, hogy a kis 
Pedro nehogy olyan férfi nak 
és uralkodónak nőjön fel, 
mint apja volt. De ahogy a 
későbbiekben meglátjuk, 
ettől nem kellett volna tar-
taniuk. Pedro fegyelmezett, 

szorgalmas, igen jó tanulónak bizonyul. 
Feladatait pontosan és könnyűszerrel old-
ja meg. Egy valóságos csodagyereknek 
növi ki magát. Igazi gyermeknek lenni, 
játszani nem volt ideje, de ezt talán nem 
is hiányolta: legszívesebben a könyv-
tárba vonult és ott olvasott és olvasott. 
Koraérettségét látván „nagykorúsítják”, 
és amikor az ideiglenes brazil kormány
megkérdezi 
tőle, hogy 
mikor szán-
dékozik 
az ország 
ügyeit ke-
zébe venni, 
most, vagy 
majd a 
koronázása 
után? 
Híressé 
vált vála-
sza ez volt: 
„Akarom, 
már most!” (Quero já!) 

1841-ben, 16 évesen koronázzák II. 
Dom Pedrot brazil császárrá. A ceremónia 
apja koronázásának a menetét követte. 
Így a magyar királyoktól átvett szimbo-
likus kardvágások, amelyek az országot 
bármely oldalról fenyegető ellenségtől 
megvédik, II. Dom Pedro koronázásában 
is megtörténtek. (l. AMH 2007. nov.)

Ettől a perctől kezdve a fi atal uralkodó 
életét a protokoll irányítja. A Habsburg 
unokák őrzésével megbízott osztrák követ 
ezt írja Metternichnek II. Dom Pedróról: 
„Hallgatag, zárkózott. Állandóan olvas: 
kérvényeket, újságokat. Minden érdekli, 
mindent alaposan meg akar érteni. Már 
15 évesen 4 nyelvet tud.” 

II. Dom Pedro igen jó uralkodó-
nak növi ki magát. Hívei száma 
állandóan gyarapodik, tűzbe men-
nek érte. Nemcsak belső politikai 
harcokat
sikerül 
megnyer-
nie, de az 
argentin 

Juan Manuel de 
Rosas (1829-
1852) és a 
paraguayi Fran-
cisco Solano 
López (1826-
1870) ellen is 
győzelemre 
vezetik hű had-
vezérei a brazil császár seregeit. 

Ugyanakkor uralkodása alatt az or-
szágban rohamos fejlődés és moderni-
zálás indul meg. 

Megsokszorosodik a mezőgazdasági 
termékek exportja: kávé, cukor, gyapot, 
dohány, kakaó, kaucsuk. Megerősödik 
a ló, marha és disznótenyésztés. Kisebb 
ipari vállalkozások keletkeznek. Ha-
jógyár, majd hajóforgalom a hatalmas 
folyamokon. Vasöntöde. Gázvilágítás az 
utcákon. Posta, távíró. Brazíliát egy víz 
alatti kábel köti össze Európával. (Lásd a 
riói Krisztusszobor megvilágításának be-
kapcsolását Olaszországból! AMH 30.sz., 
2007. szeptember. Szerk.) Vasútvonalak 
épülnek (ebben kitűnik egy sokoldalú 
magyar emigráns, Majlaszky Lajos, a 
sorocabai vasútvonal megteremtője.) És 
végül fellendül az oktatásügy: egyetemek 
létesülnek.

A teljes szakítás a koloniális élettel 
azonban a rabszolga-felszabadítással 
történik meg igazán. Erről majd külön 
cikkekben referálunk.

*
II. Dom Pedro többször is járt Európá-

ban. 1871-ben volt először, 46 évesen, 
feleségével Tereza Cristinával Bécsben. 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

Közkívánatra folytatja brazíliai tudósítónk az 
érdekes történelmi visszapillantásokat, különös 
tekintettel a brazil-magyar vonatkozásokra.  Szerk.

I. Dom Pedro és Habsburg Leopoldina 
fi a, II. Dom Pedro volt Brazília máso-
dik és egyben utolsó császára. 1825-ben 
született Brazíliá-
ban, Rio de Janeiro 
fővárosban, a São 
Cristóvão palotá-
ban. Nem volt szép 
gyermekkora. 1 éves 

korában elveszti édes-
anyját. 5 éves korában, 
1831-ben apja lemond 
a császári trónról, ott-
hagyja őt, kisfi át, akit 
a nép az „ország árvá-
jának” nevez el. 

Miért szállt le a brazil császári trónról 
I. Dom Pedro? Mert bár a függetlenség 
kivívásában kimagasló, hősi személyiség 
volt, (mint képzett zenész és tehetséges 
zeneszerző, ő írja a legszebb független-
ségi indulókat!), uralkodásra kerülése 
után azonban népszerűsége hanyatlásnak 
indul. Olyan államszervezetet alkotott, 
amely kezében centralizálta a hatalmat. 

Amikor apja, VI. Dom João hazament 
Portugáliába, az egész államkasszát ma-
gával vitte, tehát az immár független Bra-
zília nagy pénztelenséggel küszködött. 
A valaha egyeduralkodó brazil termék, a 
cukor, lemarad az antillai, sőt az európai 
cukorrépa mögött. Primitív rizstermelése 
nem bírja a versenyt az USA tökéletesedő 
termelési szisztémájával. A kávéexport 
még gyerekcipőben jár, és a kakaó meg 
a kaucsuk még nincs divatban. Ráadásul 
egy vesztes kimenetelű háborút vezet 
Argentína ellen. Baklövései miatt saját 
emberei is lassan elfordulnak tőle. Ugyan-
akkor szülőhazájában, Portugáliában is 
problémák vannak. I. Dom Pedro bele-
keveredik az európai ország ügyeibe. Ez 
sem tetszik a brazil honpolgároknak. Így 
történik, hogy végül is a hangulat annyira 
nyomasztó lesz, hogy I. Dom Pedro 1831. 
március 25-én lemond a császári trónról 
kiskorú fi a, II. Dom Pedro javára, és visz-
szahajózik Európába, Portugáliába. 

II. DOM PEDRO (1825-1891)
(1. rész)

Kedves Isten!
Köszönöm a kistestvért, de én egy 
kiskutyáért imádkoztam. (Joyce)

Kedves Isten!
Ha vasárnap fi gyelsz a templomban, 
megmutatom az új cipőmet. (Mickey)

Kedves Isten!
Kérlek, tegyél még egy ünnepet Kará-
csony és Húsvét közé! (Ginny)

Kedves Isten!
A nyaralás alatt végig esett. Apa na-
gyon mérges volt, és olyan dolgokat 
mondott Rólad, amit nem szabad. Re-
mélem, nem fogod bántani. A barátod 
(nem mondom meg, ki vagyok)

Kedves Isten!
Kérlek, küldj nekem egy pónilo-
vat. Eddig még sose kértem sem-
mit. Utánanézhetsz. (Bruce)

Kedves Isten!
Ha nekem adod Aladdin lámpáját, 
bármit Neked adok, amit csak 
akarsz, kivéve a pénzem és a sakk-
készletem. (Raphael)

Kedves Isten!
Lehet, hogy Káin és Ábel nem 
ölte volna meg egymást annyira, 
ha külön szobájuk lett volna. 
Nálunk ez működik a bátyámmal. 
(Larry)

GONDŰZŐ SAROK
- avagy gyermekima Észak-Amerikában -

São Cristóvão kastély Rio de Janeiroban, 
ahol II. Dom Pedro született 

II. Dom Pedrora 
marad a csá-
szári korona

II. Dom Pedro elegáns 
fi atal császár

II. Dom Pedro a schönbrunni 
díszvacsorán

II. Dom Pedro nyári kastélya Petrópolisban, 
Rio de Janeiro mellett, a hegyekben

II. Dom Pedro 14 évesen, ami 
után nem sokkal a császári hatal-
mat átveszi: „Quero já - Akarom, 
már most!” 

A kis 3 éves Pedro, 
még mit sem sejtő gye-
rekkorban 

II. Dom Pedro 5 éve-
sen, amikor apja „fi a 
javára” lemond, és 
visszamegy Portu-
gáliába

A schönbrunni Gloriette

II. Dom Pedro villamosa 
II. Dom Pedro legkedvesebb hintója. 
Ma a petrópoliszi múzeumban látható 
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  Így élünk,  éldegélünk . . . 
(levélrészlet Magyarországról)

Úgy tűnik, megint forró nyarunk lesz. A 
hőmérő higanya már most május végén 30ºC 
fölé futott és az aranyat érő májusi esők helyett 
csak megkésve, szinte az utolsó pillanatban jött 
egy esőt hozó felhőfront, ami megmentette a 
gabonatermést. A kenyérnek való tehát biztosít-
va lesz. A magyar lakosság könnyen élő része 
viszont semmit se vett észre a kenyérért aggódók 
szorongásából, félelméből, imádkozásából. A 
vezető televízió meteorológusa így kommentálta 
a csapadékos idő érkezését: Jön a rossz idő!

Valahogy ez az önző szemlélet uralkodott 
el a magyar társadalomban. Csak ami nekem 
kellemes és jó, az a fontos, a többi nem számít. 
Az, hogy a könnyű életnek majdan holnap böjtje 
lesz: nem jut el a tudatig. Ez a gondolkodás érhető 
tetten a politika frontján is. A közösség kárára 
elkövetett csalások, sikkasztások általánosak 
már és nem hoznak indulatba senkit. A lakosság 
rezignáltan hallgatja ezeket a híreket. A média pe-
dig szemérmesen segédkezik. A sikkasztásokat, 
lopásokat „lenyúlásnak”, „mutyizásnak” nevezik, 
mert a sikkasztók, tolvajok netán megsértődnek 
és ugye perrel is előállhatnak... Ha egyik-másik 
fontos ember hozzáfog a piszkos ügyek magyará-
zásához, már nem azt fi gyelik, hogy mit hazudik, 
hanem azt: hogyan adja elő.

A kisebbségi kormányzás ugyanúgy műkö-
dik, mint a koalíció idején. Vagyis semmi nem 
változott. A koalícióból papíron kilépett SZDSZ 
amolyan „kint is vagyok-bent is vagyok” játékot 
játszik. Ami úgy fogalmazható meg legjobban: 
ha a biciklitárolókról kell szavazni, akkor ellen-
zékben vannak, ha a forgalmi adó csökkentéséről, 
akkor kormánypárti nézeteket vallanak.

Most, hogy napfényre került az SZDSZ 
elnökválasztáson történt csalás, meg kellett ismé-
telni a választást. Akik pedig a csalásra felhívták 
a fi gyelmet, azokat kizárták a pártból... Hadd 
tanulja meg a nép, ki parancsol itt - és nem lehet 
ám széllel szembe menetelni!

Az új választáson most Fodor Gábor lett az 
elnök, aki nyomban kijelentette azt, hogy nem lát 
esélyt a koalíció újrakötésére, de az előrehozott 
választásokhoz csak úgy járul hozzá, ha az új 
kormány megígéri, hogy nem változtat az alkot-
mányon, nem változtat a választási törvényen, 
és a külföldön élő magyaroknak nem adja meg 
a választási jogot! Vagyis: semmi se változhat, 
ami előre vihetné az ország sorsát. Azaz: megint 
a kisegér mondja meg az elefántnak, merre kell 
menni. És Orbán Viktor hajlandó erről és az 
együttműködésről tárgyalni...

S bármily furcsa, minden média ezzel az 
1%-os párttal van tele. Erről beszélnek a politikai 
elemzők, a tanácsadók, a „szakértők”. Mit mond 
az SZDSZ? Lám-lám, megint kibújik a szög a 
zsákból: az SZDSZ a megkerülhetetlen tényező. 
Teljesen mindegy az, hogy hány százalékon is 
állnak, mennyit csaltak. Nem számít. Rajtuk 
múlik a boldogulásunk...

A lakosság körében egyfajta félelemmel teli 
várakozás tapasztalható. Amit egyrészt a ma-
gasba szökött olajárak és az ezt magával húzó 
áremelkedések okoznak, másrészt ez a lebegtetett 
politikai akarat is motiválja a bizonytalanságot. 
Várakozás és bizonytalanság senkinek se jó. 
Régi igazság: bizonytalanságnál a szükséges 
rossz is jobb. Az elvesztegetett időt pedig soha 
nem lehet behozni. Ez a körülmény azért is fi -
gyelemre méltó, mert a szlovákok már az eurót 
kóstolgatják. Nálunk pedig már jóslás sincs arra 
vonatkozóan, hogy mikor is vezetjük be a közös 
fi zetőeszközt. 

S ennél a témánál érdemes elidőzni egy 
picit. Ugyanis a forint május végére soha nem 
látott erősödésbe fogott. Ami azért is furcsa, mert 
ugye a kisebbségi kormányzás a legbizonytala-
nabb működési forma. Újabb súlyos kölcsönöket 
vettünk fel! Adósságunk növekedése már nem is 
százmilliókban, hanem milliárdokban mérhető. 
Erről csak egyetlen most nyilvánosságra került 
adat: a Kádár-rendszer 40 év alatt 21 milliárd 
dollár adóssággal jutott csődbe. A mai utódok, 
Gyurcsány Ferenc vezetésével, 6 év alatt 25 mil-
liárd dollár adósságot szedtek össze. Mindehhez 
jön még a növekvő munkanélküliség. A forint 
pedig elkezdett erősödni. Ki érti ezt?

A máskor mindentudó pénzügyi elemzők 
furcsa módon - most hallgatnak. Az utca embere 
pedig úgy okoskodik: valami piszkos dolog foly-

hat itt a valutaátváltás körül. Mert 
ugye ehhez kell egy táska pénz, és 
már csak azt kell tudni, mikor erősödik a forint, 
és mikor gyengül. Közte pedig ott marad néhány 
százmillió haszon a megmozgatott számlákon... 
És akkor már csak az a kérdés: kinek van itt tás-
kaszám pénze, és ki tudhatja azt, mikor erősödik, 
mikor gyengül a nemzeti valuta?

A tisztesség úgy kívánja, hogy szóljak az új 
miniszterekről. Közülük Székely Tamás egész-
ségügyi minisztert említeném, aki végigjárta 
az orvosszakma fontos állomásait, ismeri az 
egészségügy titkait, és katasztrofális állapotokat 
örökölt. Mindenek előtt bejelentette az egészség-
ügyi törvény visszavonását és a „széf-rendszer” 
megszüntetését. (a kórházakban. Szerk.).  Úgyhogy 
most akár megpályázhatjuk a Guinness rekordot 
a több ezer darabos 600 milliót érő, használaton 
kívüli trezorjainkkal, mert ilyen sehol nincs a 
világon. A megszüntetésre ítélt és kiürített, Li-
pót Mező néven ismert Országos Pszichiátriai 
Intézetet több milliárdért kell őrizni, mert vevő 
nincs még, és ugye szétlopnák pillanatok alatt... 
A koraszülött csecsemőknek nincs elég inku-
bátor, mert Horváth Ágnesék „modernizálták” a 
szülészeti osztályokat. Hát, tessék ilyen helyen 
egészségügyi miniszternek lenni! 

A másik két miniszterről nem sok jót mond-
hatok. Nézzék el nekem, hogy nem bonyolódom 
bele zűrös ügyeikbe. Kinevezésük pillanatában 
már vizsgálat folyt ellenük. Több százmillió 
„lenyúlt” forintról beszélnek a beavatottak. Sőt 
a bátrabbak úgy fogalmaznak, hogy jobb or-
szágban az ilyen embereket csak akkor lehetne 
szabadlábra helyezni, ha a börtönt lebontják... 
Úgyhogy az új miniszterek viselt dolgaival 
majdan az ügyészeknek kell foglalkozni. Le-
galábbis erre lehet következtetni Orbán Viktor 
minapi kijelentéséből: „Ne idegeskedjenek a 
szocialisták. Az elszámoltatások nyilvánosak és 
korrektek lesznek.”

Nosza több se kellett a szocialistáknak. A 
bejelentés olyan riadalmat váltott ki, mint amikor 
színházi előadás közben bejelentik: „Tűz van! 
Mindenki őrizze meg a nyugalmát!” A liberális 
média is megszeppent egy pillanatra, még a ho-
lokauszt-megemlékezések és a fasisztaveszély is 
kimaradt néhány napra.

A távolba szakadt kedves olvasóknak azon-
ban nem árt észben tartani, hogy voltak itt már 
nagy ígéretek elszámoltatásokról. Volt itt már 
tavaszi nagytakarítás beígérve, aminek az lett a 
vége, hogy több tucat csirkefogó az ellopott pénz 
mellé még kitüntetést is kapott...

Annyi bizonyos: dolgoznak már az új mi-
niszterelnök beszerzésén. Legalábbis erre lehet 
következtetni a haladók, a realisták és a minden 
helyzethez alkalmazkodni tudok változásából. 
Akik felismerték azt, hogy a Fidesz az az új 
ló, amivel tovább lehet kocogni... Az utódpárti 
szocialisták pedig a „Kapolyi-féle” kudarc után 
mentik a veszett fejsze nyelét. A csődbe jutott 
és leállított kormányzati negyed építése még 
mindig milliárdokba kerül! És ugye továbbra is 
„szakértőkhöz” folyik a pénz. A MÁV biztosító-
társaságnál is milliárdok tűntek el. A kárt pedig 
a biztosítottakkal kívánják megfi zettetni. És így 
tovább, és így tovább. Ember legyen a talpán, 
aki itt az aktuális lenyúlásokban, mutyizásokban 
kiismeri magát. A média pedig már a választási 
kampányra készül. Ők ott tudnak majd nagyot 
kaszálni.

Megjósolható, hogy nagyon mély, ember 
alatti kampánynak nézünk elébe. A szocialisták 
máris útba indítottak egy páncéltörő gránátot, 
ami így szól: Orbán Viktor be akarja fagyaszta-
ni a nyugdíjakat! Kell-e ennél jobb bemelegítő 
azon nyugdíjasok körében, akik már nem kilóra, 
hanem szemenként veszik a krumplit?

Úgyhogy szinte bizonyos: Orbán Viktor 
valami kabátlopási ügybe fog keveredni. Amiből 
soha nem derül ki pontosan, hogy az ő kabátját 
lopták-e el, vagy ő lopott-e egy kabátot... De még 
az se kizárt, hogy cukrosbácsiként látta valaki egy 
elhagyott ligetben...

A médiagépezet mindenesetre készen áll. 
Kamerák, felvevők betöltve, pénzátutalás be-
ígérve. 

Hát így élünk, éldegélünk...
Barkuti Jenő 

A Magyar Orvosi Kamara főtit-
kára, Gyenes Géza szerint 8500 
orvosi és szakdolgozói álláshe-
lyet kellene betölteni ahhoz, hogy 
a magyarországi kórházakban, 
szakrendelőkben és alapellátásban 
teljesüljenek a biztonságos egész-
ségügyi ellátás minimumfeltételei. 
Olyan bérviszonyok alakultak ki az 
egészségügyben, hogy egyre többen 
keresik külföldön vagy más ágazat-
ban a boldogulást. Egy kutatásból 
az is kiderül, hogy a felnövekvő or-
vostársadalom sem tartja vonzónak 
a hazai körülményeket.

Tavaly 695 orvos, 114 fogorvos, 160 
ápoló, 29 gyógyszerész, 6 szülésznő 
és 115 egyéb besorolású egészségügyi 
dolgozó kérte külföldi munkavállalás-
hoz az Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal (EEKH) igazo-
lását. Közöttük több olyan szakember 
van, aki Romániából települt át, de a 
hazai viszonyokat látva úgy döntött, 
hogy mégis máshol próbál szeren-
csét. Gyenes Géza szerint illúzió 
volt még néhány éve azt nyilatkoznia 
az egészségügyi kormányzatnak az 
orvosvándorlásra, hogy „majd pótol-
juk a szakembereket határon túlról 
érkező magyarul beszélő kollégákkal”. 
Mára kiderült, hogy az Európai Unió 
bővítését követően Magyarország már 
nem célország az Unióba most felvett 
országok orvosai számára. – Évről 
évre nő a pályaelhagyók száma, bár 
a külföldön dolgozó orvosok száma 
háromezerre tehető, az egészségügyi 
szakszemélyzet többnyire a hazai bevá-
sárlóközpontokban tud elhelyezkedni 
– szögezte le, hozzátéve: a tántorgó 
reform csak felgyorsítja a folyama-
tokat; már 8500 állás nincs betöltve 
ahhoz, hogy a minimumfeltételek 
teljesüljenek az egészségügyben. Míg 
a továbbra is alulfinanszírozott és 
működtetésbe kiadott kórházakban úgy 
csökkentik a kiadásokat, hogy elküldik 
a dolgozókat, orvoshiány miatt kétszáz 
háziorvosi körzetben csak állandó 
helyettesítéssel tudják megoldani a 
rendelést.

Szervezett agyelszívás
A magyar orvosi lapokban már évek 

óta több külföldi cég is vállalja, hogy 
megszervezi a szakorvosok külföldi 
munkavállalását. Nyugat-Európában 
az Unió munkatörvényeinek beveze-
tésével csökkent az orvosok munka-
ideje, így munkaerőhiány alakult ki 
a szakmában. A nyugati államoknak 
nyelvtanfolyamok fi zetésével, szolgá-
lati lakás biztosításával és családjuk 
támogatásával is megéri az orvosok 
elcsábítása.

A napokban az egészségügyi szak-
dolgozók nyílt levélben fordultak az 
egészségügyi miniszterhez és a magyar 
társadalomhoz. Eszerint az egészség-
ügy már nem tekinthető biztos jövőt, 
megélhetést, kiszámíthatóságot nyújtó 
ágazatnak, ennek ellenére nap mint nap 
a betegágyak mellett állnak, hivatás-
tudattal végezve munkájukat.

Nem érzik a hatékony intézkedéseket 
az ápolók és asszisztensek utánpótlása 
kapcsán kialakult kritikus helyzet-
ben. Hiányoznak azok a támogatási 
rendszerek, amellyel a pálya iránti 
elkötelezettséget, s később a pályán 
tartást erősíteni lehetne. Az egészség-
ügyi szakdolgozók életpályamodellje 
nélkül nem garantálható a biztonságos 
betegellátás.

Egyre nő a leszakadás a munkabérek 
tekintetében más ágazatokhoz képest, 
s a kötelező fi zetésemelést a munkál-
tatók a már meglévő bérösszeg belső 
átcsoportosításával kényszerülnek 
jelentős részben megoldani, a fize-
tésen felül adható juttatások köre és 
mértéke szinte teljes egészében eltűnt.

A szakdolgozók az egyre jellemzőbb 
kiégés okának tartják, hogy tisztázat-
lanok a szakdolgozók által végezhető 
feladatok, kompetenciák, különösen 
akkor, amikor a hatályos egészségügyi 
rendtartás következtében bizonytalan 

Varga Attila (Budapest):
Menekülnek az egészségügyből

a megbízások lehetősége. Szerintük 
elfogadhatatlan, hogy egy ápoló, 
asszisztens egy adott osztályon egy 
műszakban 40-60 beteget lát el egye-
dül vagy másodmagával, sok esetben 
nem megfelelő szakképzettséggel.

Új alapokat azonnal!
A Magyar Egészségügyi Szakdol-

gozói Kamara nyílt levele szerint az 
ágazat személyi és tárgyi feltételeit 
meghatározó minimumfeltételeket 
azonnali hatállyal új alapokra kell 
helyezni, különös tekintettel az egész-
ségügyi dolgozók, ezen belül is a 
szakdolgozók létszámának a betegek 
számához, az ellátottak súlyossági 
fokához, az intézmény szakmai jelle-
géhez viszonyítottan.

Gyenes Géza a legújabb, az egész-
ségügyi ágazat válságát tükröző szak-
mai megnyilvánulásról úgy vélekedett: 
a kamara már régen kidolgozta az 
egészségügyi dolgozók életpálya-mo-
delljét ösztönző intézkedési és jogalko-
tási csomagját, amelyet még Csehák 
Judit miniszternek adtak át, ám ez a 
kérdés azóta sem került napirendre.

A Semmelweis Egyetem Egészség-
ügyi és Menedzserképző Központja 
450 elsőéves rezidenst kérdezett meg 
a külföldi munkavállalási szándékai-
ról, és kiderült, közel 70 százalékuk 
úgy tervezi, hogy szakorvosként nem 
hazánkban, hanem külföldön fog el-
helyezkedni. – Mintegy 8% már kon-
krét lépéseket is tett az ügyben, már 
most is állásinterjúra jár – nyilatkozta 
a felmérésben részt vevő Girasek 
Edmond szociológus. – A többiek 
esetében nagyon nehéz megbecsülni, 
valójában mennyien fognak külföldre 
menni, hiszen nagy részük nem tett 
még konkrét lépéseket, ugyanakkor 
egy jó ajánlat esetén könnyen igent 
mondanak majd. 

A megkérdezett rezidensek 56%-a 
úgy nyilatkozott, ahogy lehetősége 
lesz rá, elhagyja az országot, akár még 
a szakvizsga megszerzése előtt is. Az 
úgynevezett elhajtó tényezők között a 
fi zetés, a magyar egészségügy rossz 
kilátása, az élet- és munkakörülmé-
nyek, valamint a szakmai, társadalmi 
megbecsültség kérdése meglehetősen 
erősen dominált – tudtuk meg a szo-
ciológustól. A kutatók az egyes or-
szágok regisztrációs hivatalaitól is 
adatokat kértek a kint dolgozó magyar 
orvosokról, így kiderül, hogy Nagy-
Britanniában 1393, Németországban 
305, Svédországban 244, Írországban 
pedig 67 Magyarországról kiköltözött 
orvos dolgozik, de Franciaországban, 
Finnországban, Belgiumban, Portugá-
liában is megtalálhatók.

Svédország a sláger
N a p j a i n k b a n  a  s v é d o r s z á g i 

álláslehetőségek jelentenek vonzerőt 
az angolul jól beszélő magyar orvosok-
nak. A svéd kórházi beosztás szakorvo-
soknál egymillión felüli keresettel jár, 
és az intézmények havonta több mint 
300.000 forinttal támogatják a nyelv-
tanulást. A magyar orvosok legfőbb 
motivációja az állásközvetítők szerint 
a jó fi zetés mellett a családbarát, szo-
ciális hálóval jól védett, hosszú távú 
terveket biztosító, kiszámítható svéd 
egészségügyi rendszer.

A svéd munkaközvetítők szakla-
pokban, weboldalakon hirdetnek, 
vagy adatbázison, telefonon keresztül 
lépnek kapcsolatba a potenciális jelöl-
tekkel. Az orvosoknak ezt követően 
csak el kell küldeniük jelentkezésüket 
a közvetítőnek, és várniuk az inter-
jú időpontját, kiutazásukat pedig a 
közvetítő társaság fedezi. Közvetítői ju-
talékot nem kérnek a magyar orvosoktól, 
profi tjuk svéd megbízóiktól származik.

Horváth Ágnes egészségügyi minisz-
ter nemrég úgy nyilatkozott: szerinte az 
adatok nem bizonyítják, hogy komoly 
orvoskivándorlás lenne Magyarorszá-
gon. De ha kimennek, akkor legalább 
tapasztalatot szereznek, amit majd 
itthon kamatoztatnak – vélekedett, azt 
remélve, hogy nemsokára, a biztosítási 
rendszer átalakítása után itthon is meg-
éri majd orvosnak lenni.
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Május 19-én du. 
a feloszlott Wilde-i 
Magyar Egyesület 
székháza a Magyar 
Segélyegylet birtoká-
ba került! A Szent 
István Öregotthon 
Vezetősége vette át 
a kulcsokat és a tu-
lajdonjogot, minden 
bürokratikus követel-
ménynek eleget téve, 

és teljesen teher(adósság)mentesen, ami külön 
dicséretreméltó körülmény!

Az érem hátlapja: egyesületeink sorsa. Ko-
lóniánk egy hagyományos egyesület megszűné-
sével lett szegényebb. 

Az érem elülső oldala legyen vigaszunk és 
örömünk oka: az ingatlan magyar tulajdonban 
maradt. A közjegyző aprólékos 
munkát végzett, így minden 
szabályszerűen fejeződött be. 
Az előzmény az volt, hogy az 
egyesület Alapszabálya ezt előre 
rögzítette, ill. nem zárta ki!

Az átadók nevében Heckmann 
Dezső, a feloszlott egyesület 
elnöke írta alá a jegyzőkönyvet. 
Tisztelet és elismerés illeti, mert 
szeretettel és jó magyar érzéssel 
végigküzdötte a papírok elleni 
háborút. És megnyerte! Kedves 
felesége segítette a munkában, és 

kísérte az átadás szer-
tartásában. Veje, Dr. 
Fernando Adrián 
Dominici ügyvéd is 
jelen volt, és Wil-
de részéről továb-
bi tanúként Sergio 
Raúl Insúa szere-
pelt az Egyesületnek 
vezetőségi tagjaként. 

A fi atal közjegyző 
hölgy, Graciela Fitzgerald végig mosolyogva ol-
vasta fel a végtelen szövegeket. Látszott rajta, hogy 
átérzi az esemény érzelmi és erkölcsi értékét. 

A Segélyegyletet Molnár László képviselte. Ő 
írta alá a különböző okmányokat és ő vette át a 
kulcsot. Hogy az esemény tisztán, makulátlanul 
maradjon meg az utókor számára, néhány tanú 
hitelesítette az aktust: Némethné Siraky Lenke és 

a Lomniczy házaspár. Külön 
ki kell emelni a negyedik 
tanú, Demes Ferenc kiváló 
munkáját. Az ő utánjárása és 
hangyamunkája tette lehetővé, 
hogy az átadás megvalósuljon. 
Demes Ferencnek hálásak 
lehetünk mindnyájan, akik 
előbb-utóbb az Öregotthon 
lakói leszünk.

Epilógus: Ami történt, le-
gyen követendő példa! Mert 
így is lehet. Sőt: így kell!

(Képanyag Letti)

Koszovó függetlenségének kikiáltása és nemzetközi elismerése 
fölértékeli az önrendelkezés gondolatát. Lesznek népek, ame-
lyek követik Koszovó példáját, mások pedig Koszovó példáján 
okulva fogalmazzák meg önrendelkezési igényüket. Sajnos, a 
magyar nemzeti közösségek nem lesznek közöttük. Ennek oka 
Magyarország és a magyar nemzet jelenlegi lesújtó állapotában 
keresendő, amely átfogó és mély, erkölcsi-szellemi válságban 
gyökerezik. (Szerk.)
Kiss Péter (Buenos Aires):

Rigómező: legenda és történelem
- rövid történelmi elemzés a jelenkor jobb megértéséhez –

A szerbek a IX.-X. században már megjelentek. Szent Cirill és Metód 
püspökök térítették meg őket, de csak a XII. században alkottak tartós 
államot a Balkánon. Stevan Nemanja (1169-1196) volt az első Veliki 
Župan, akinek ez sikerült. 

A vidéken nagy volt a népvándorlás: a görög ókor, Róma - majd a 
kettéválás után Bizánc - terjeszkedése, Attila, Nagy Sándor, avarok, 
kelták, Velence, végül a horvát, a magyar és a bolgár királyság voltak 
befolyással a folyamatra.

A frissen megalakult szerb királyság bekebelezte Rigómezőt, valamint 
Macedónia, Bulgária, Bosznia egyes vidékeit. Céljuk volt Raguza (Dub-
rovnik) megszerzése is (az Adria miatt), de ez nem sikerült. 

1351-ben megjelentek a törökök, és hozzáfogtak Bizánc felszámo-
lásához. Terjeszkedésük a magyarokat is fenyegette. Először 1377-ben 
ütköztek meg Bulgáriában, ez magyar vereséggel végződött. A törökök 
koruk legmodernebb fegyvereivel rendelkeztek. Ázsiából hozták a 
modern puskapor receptjét, a legjobb ágyúkat gyártották. A bizánciak 
csak a „görögtüzet” ismerték, amit fl ottájukon az ellenséges hajók 
felgyújtására használtak. 

A magyarok tartós védelemre rendezkedtek be, igyekeztek a szerbeket 
is bevonni a rendszerbe. Nagy Lajos, majd Zsigmond alatt Magyarország 
jól szervezett állam volt, sikerrel védekezett a veszély ellen. Brankovics 
Lázár szerb uralkodó viszont komoly belviszályokkal küzdött, a törökök 
több csatában (Marica 1371, Herzegovina 1386, Paracin 1387) egyenkint 
őrölték fel a csoportokat, elfoglalták Nis városát. Végül a bosnyákokkal 
együtt betört a Szerémségbe, Zsigmond ellenlábasait támogatni. Bár 
Zsigmonddal békét kötött, ezután az újabb török támadáskor már nem 
kapott komoly európai támogatást. 

Az első rigómezei csata 1389. június 15-én volt. Lázár kb. 40.000 
fős szerb, albán, bosnyák és havasalföldi sereggel szállt szembe I. Mu-
rád szultán hadaival, aki szintén hozott egy 8000 fős macedóniai szerb 
sereget. Több horvát, lengyel és magyar vitéz is csatlakozott. A csatát 
- ahol már győzelemre álltak - egyik alvezére és rokona, Brankovics 
Vuk döntötte el, aki váratlanul otthagyta a harcmezőt. Mind Lázár, mind 
Murád szultán meghaltak (utóbbi egy szerb orgyilkos áldozataként). 
Bajezid szultán ezután meghódoltatta Milicát, Lázár özvegyét, majd 
támogatta őt a későbbi magyar támadáskor, amikor Zsigmond a védtelen 
Balkánon gyepűt akart kialakítani. A török elfoglalta Albániát, majd 
Havasalföldet is 1393-94 folyamán. 

A csata és a harcmező körül romantikus legendagyűjtemény alakult 
ki a szerb irodalomban, amelynek célja volt a nemzeti öntudat és az 
ortodox kereszténység fenntartása a következő, jó fél évezredes 
ozmán uralom alatt. Ez az oka a mai feszült helyzetnek, amit Koszovó 
függetlenségi nyilatkozata okozott Szerbiában. 

A második rigómezei csatát (1448. október 17-20) Hunyadi János 
kezdeményezte, kihasználva Szkander bég lázadását Albániában. Hat 
nemzet fogott össze a török ellen, kb. 25.000 emberből állt a sereg. Itt is 
szerb árulás döntötte el az ütközet sorsát. Brankovics György fejedelem 
nem vett részt a csatában, és előre tájékoztatta II. Murádot a haditervről. 
A törökök ezért elébe vágtak a hadműveletnek, ütközetre kényszerítve 
Hunyadit, mielőtt serege az albánokkal egyesülhetett volna. Miután 
Hunyadi visszavonult, több ezer havasalföldi átállt a törökhöz, és se-
gített lemészárolni a kelepcébe csalt cseh és német vérteseket. Murád 
ezután - mint bölcs hadvezér - „hálából” az áruló havasalföldieket is 
lemészároltatta. 

Hunyadinak szintén gondja volt: Brankovics a visszavonuláskor 
elfogatta, csak a magyar országnagyok erélyes fellépése után engedte 
hazamenni. Hunyadi ezután 1456-ban, 3 évvel Bizánc eleste után vég-
leg megállította a török terjeszkedést Nándorfehérvár alatt: a Balkán 
meghódítása csak a Magyar Királyság 1514 utáni teljes lezüllése mellett 
sikerült. 

A történet következő fejezete a pestisjárvány, amit a törökök hoztak 
a vidékre. A rigómezei szerb lakosság tömegesen elmenekült 1691-ben 
(30-40 ezer család, Carnojevics érsek vezetésével), és a Szerémségben 
és az Alföld déli részén telepedtek le. Rigómezőre a járvány után 
beszivárogtak a szkipetárok (mint a törökök alatt Havasalföldről az 
oláhok Erdélybe), már a XVI. században kitették a lakosság felét. A XX. 
század etnikai atrocitásai és az azt követő elvándorlások után ma már 
90% körül van. A birodalmi álmok szertefoszlása után csak ez hiányzott 
a szerbeknek... De ha lehet fél Boszniában szerb köztársaság, miért ne 
lehetne Koszovó albán köztársaság?

Szomorú kilátások: a török uralom után a Monarchia békéje, a ki-
rályság után a kommunizmus következett, és most - miután a véres 
hadjáratot nemzetközi erővel leállították - az Európai Unió „bekerítette” 
Szerbiát. 

Nekünk szerencsés fejlemény ez: amit a Vajdaságban műveltek a 
magyarokkal, németekkel, ugyanazt kapták az albánoktól Rigómezőn. 
Ha emiatt panaszkodnak, kénytelenek lesznek elfogadni a vajdasági 
autonómiát is. Ha az EU végül bekebelezi Szerbiát is, evvel az egész 
kisebbségi kérdés - nagy nemzetközi nyilvánosság mellett - végre talán 
békés együttéléssé lényegül át.                       (Kiemelések tőlünk. Szerk.)

Lomniczy József:
Örüljünk a jó híreknek, és kürtöljük világgá!

Barilochei hírek
Ez alkalommal igazán jó hírekről van szó! 

Miután az utóbbi egy-két évben szinte haldoklott 
az itteni magyar kolónia, idén mindannyiunk nagy 
örömére visszaköltözött néhány magyar fi atal Ba-
rilocheba, akik vagy befejezték tanulmányaikat, 
vagy csak egyszerűen hiányolták szülővárosukat. 
Ezeknek a fiataloknak a friss lelkesedése tette 
lehetővé, hogy a március 28-i általános gyűlésen 
megalakulhasson az egyesület új vezetőbizottsága. 
Az új elnököt, Arq. Luis Eduardo Stany-t régi és 
új munkatársak kísérik majd a következő három év-
ben. Az első összejövetelen mindjárt bővelkedtünk 
ötletekben, tervekben, álmokban...

Máris leköteleztük magunkat a júliusi hagyo-
mányos Fiesta de las Colectividades részvételére. 
Viszont nagy fába vágtuk fejszénket: saját magyar 
néptánccsoport megalakításába! És minden jel 
arra mutat, hogy Besenyi Buba törhetetlen fára-
dozásának és szervezésének köszönhetően ez az 
álom igazán valóra válik. A Szent István kollégium 
jóvoltából szeptember óta az iskola épületében Lili 
tanárnő irányítása mellett lelkes gyermekcsoport 
ismerkedik meg a magyar tánclépésekkel. 

Most, hogy komoly lett a dolog, Buba segítsé-
get kért a buenosi Regösöktől... és rögtön jelent 
mondtak! Május 1-jén Bonapartian Edi és Pérez 
Leidemann Nati egy kb. 30 személyes csoportnak, 
amelyből heten magyarok, egy egész napos inten-
zív tánckurzust tartottak! Élvezet volt látni, hogy 
szedték ügyesen a lábukat a kis táncosok Edi irányí-
tására, hogy forogtak a szoknyák Nati perdülésére, 
és hogy ragyogtak a szemek a büszkeségtől, hogy 
messziről jött tanárok tanítják őket! Az argentin 
Lili tánctanárnő is könnyekig hatódott meg, mert 

bár videóból szedett tudással már évek óta tanít 
magyar táncot, most először élvezhette élőben az ő 
kedvenc „idegen” táncát. Hálásan fogadtuk Edi és 
Nati minden jó tanácsát a koreográfi ára és a ruhákra 
vonatkozólag. Önzetlen fáradozásukat egy rövid vá-
rosnézéssel, kirándulással és baráti körben szervezett 
vacsorával igyekeztük viszonozni. 

Ittlétük fénypontja viszont május 3-án, Bariloche 
születésnapján a díszes városi felvonulás volt. Eddig 
sosem látott mennyiségben és díszben jelent meg a 
magyar kolónia képviselete Tóth Katinka zászlóvivő 
mögött és adta meg tiszteletét Bariloche városának. 

A barilochei magyarok szívből köszönjük Edi és Na-
ti értékes segítségét, és nagyon reméljük, hogy július-
ban a Fiestán többedmagukkal szintén mellettünk 
lesznek! (Ott voltak! Szerk.)                      Retezár Mónica

Bárány Béla atya (Budapest): 
Gondolatok a Családról és a hovatartozásról

- Amennyire 
fontos a fának 
a gyökér, any-
nyira fontos 
az embernek 
az egészséges 

család, a családhoz, közösség-
hez való tartozás. 
- A körülöttünk zajló élet egyál-

talán nem kedvez a családoknak. 
A szemlélet a következő: vágd 
el a gyökereket, akkor már nem 
lesz mibe kapaszkodnia, akkor 
már nem ragaszkodik a hagyo-
mányhoz, akkor már bármit meg 
lehet vele tenni, mert elvtelen, 
gyökértelen, önmagával meg-
hasonlott ember lesz.

- Életünk szorosan összefo-
nódik másokkal. Mindig is 
valakinek gyermeke maradunk, 
vagy valakinek testvére, szülője, 
nagyszülője, házastársa, rokona, 
vagy hozzátartozója vagyunk. 
Ezt a kapcsolatot nem lehet 
könnyen megszüntetni, ez egy 
életre szól.
- A család a társadalom és az 

Egyház alapsejtje. 
- A tapasztalat azt mutatja, 

hogy egészséges gondolkodású 
embereket csak a család tud 
kinevelni, más kapcsolat nem. 
A családban nevelkedik fel a 
jövő; amilyenek a családok, 
olyan a jövő. 

- A boldog család nem szüle-
tik, hanem kialakul. Minden-
nap tenni kell érte valamit. 
Lehet, hogy sok probléma van 
a családdal, lehet, hogy nem 
könnyű alkalmazkodni a töb-
biekhez, de mégsem vallhat-
juk a családról: se veled, se 
nélküled. 
- A boldog család nem szüle-

tik, hanem kialakul. Minden-
nap fohászkodni kell érte. 
- Aki családellenes, az élet-

ellenes. Jobban kellene meg-
becsülni és segíteni a csalá-
dokat, hiszen ők lesznek az a 
nemzedék, amely továbbviszi 
értékeinket. 

Molnár László aláírásával hite-
lesíti az átvételt, míg Némethné 
Siraky Lenke tanú fi gyeli 

Heckmann Dezső Wilde részéről 
aláirja az átadási okmányt 

Megtörtént - mindenki boldog a sikeres 
átadással! alsó sor, b.-j.: Graciela Fitzgerald 
közjegyző, Heckmann Dezsőné; mögöttük 
Lomniczyné Letti és Némethné Lenke tanúk, 
Molnár László a Segélyegylet részéről; hátul 
középen a nagyérdemű Demes Feri 

Bariloche születésnapján május 3-án a helybeli magyar koló-
nia számos tagja csoportosult Tóth Katinka zászlóvivő köré
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Jövő országa ez, sajnos az is marad
Mert csak hátra mozog, míg a világ halad.
Mindig azt reméltük: öröm jön a búra
Közben húsz elnök volt - s néhány diktatúra.

De mi újra hittünk, 
  jobb időket vártunk
Mint „colectivo”-nál 
  szépen sorba álltunk.
Közben múlt az idő s     
  látod, hogy mik lettünk? 
Fél „criollo”-k, „gringo”-k - 
  és megöregedtünk.

PS.1 
Egy dolog maradt még mi fúrja oldalom
És e kérdés nélkül nem teljes a dalom.
Nem tudom, ez ország nevét honnan vette?
Mert nemhogy csak ezüst, 
  még (sz)arany sincs benne.

PS.2
A háború elől mind kik menekültünk
Az egyik cseberből a másikba estünk.
Újból spekulálok: menekülni kéne,
Csak még azt nem tudom, hova a fenébe.

Utóirat 
2008. június:

Hol vannak már ezek,
Régen letűnt évek?
Akik ezt átélték 
Öregek már s vének.
Hatvan éve kezdtük.
Titáni küzdelem.
Szélmalomharc, végig
Rettegés szüntelen.
Sok mindenről nem szól
Álmos hosszú verse.
Mindent „úgy” megírni
Nem volt elég mersze.
„Kidnapper”-ek, terror,
Politika népe.
Egy ilyen kis versbe
Nem is nagyon fér be.
Hiperinfláció,
Specialitásunk.
Ötezres is volt már,
Ez nem ritka nálunk.
Dollár- és bankrablás.
A kormány a tettes.
Sok kis „spórolónak”
Majd’ halála lett ez.
Emigrálni kéne.
Mondjatok országot!
Korrupttá tették már
Az egész világot?

(*) A címben használt DiPi kifejezés a D.P.-
ből származik, a Displaced Persons rövidítése. 
Ezt a fogalmat a II. VH-ban és utána alkal-
mazták az angolnyelvű Szövetséges Haderők, 
megkülönböztetésképpen a P.O.W. (Prisoner 
of War, vagyis hadifogoly) kifejezéstől. A 
DP vonatkozott az eredeti lakhelyéről elűzött 
menekültre, aki általában lágerekben kapott 
elhelyezést, esetleges kivándorlása idejéig. A 
fogalom, mint meghatározó kifejezés 1946-
ban bekerült az ENSZ szókincsébe is. Szerk.

(**) A kolónia Bárdja valóságban 1985-ben írta 
ezt az eposzt, amely a zömével 1948 - 51 között 
érkezett magyarokra vonatkozik és az akkor 
átélt hősidőkre. Az idei utóirattal egészíti ki 
mondanivalóját. Szerk.

Vasi Álmos:

DiPi (*) 

Dal 
Harminc év „y pico” múlt, hogy idejöttünk 
Gyermekeink mondják: Ez a szülőföldünk.
Számtalan sírhantra hordunk már virágot
S rég felvettük már az állampolgárságot.

 (**) 

Emlékezz a napra! Egy nyirkos reggelen 
Hajóringástól még tengeribetegen
Kiléptél partjára újdonsült hazádnak
Nagy tervekkel jöttél. Azt hitted, hogy
  várnak –

Fehérruhás lányok. Pedig voltak bőven.
Helyettük rendőrség várt a kikötőben.
Mint egy bűnözőről ujjnyomatot vettek
Mit képeddel együtt „Cédulába” tettek.

Astoria helyett „Emigrációsba” 
Kapott ágyas szobát Sári, Peti, Jóska.
Nők-férfiak külön, mert hogy baj ne essék
S a kis bébik apját később ne keressék.

Mindjárt megismerted a „criollo” kosztot
Mit a kövér szakács csajkádba kiosztott. 
Pörkölthöz, gulyáshoz nem hasonlítható,
Főtt marha zöldséggel, úgy hívják 
  „puchero”. 

Hús volt - de mekkora!     
  Ekkorát nem láttál
Egészben attól, hogy    
  hazádtól elváltál. 
Igaz, hogy nagy része 
  mócsinggal volt tele
A horpadt csajkából 
  kilógott a fele.

Cédulád megkaptad, ezt már alig vártad
Elhagytad a hotelt, ezt a biztos várat
Saját lábra álltál, lakást is kivettél
Lágerélet után szabad ember lettél.

Ha tudtál spanyolul, kaptál állást másnap.
Ha nem tudtál, mentél egy magyarhoz
  társnak.
Mással laktál együtt, ez akkor divat volt
S pár almásládából készítettél bútort.

Aztán összevesztél kedves társbérlőddel
Kiutáltad őt - vagy te magad mentél el.
Szebb helyen tágasabb, nagyobb lakást vettél
Bérébe először belebetegedtél.

De amint lassankint múltak el az évek,
Teneked nagy öröm, háztulajnak méreg.
Megrekedt a lakbér, infláció haladt
Fizetésedből még bútorra is maradt.

De mindez csak később, év multán lehetett
Először föl kellett tárni a terepet
Meg kellett ismerni a várost, a népet
„Barrio”-t, szomszédot, legyen miről képed.

Fogadok, azt hitted: itt a végső óra
Először szálltál föl a „colectivo”-ra. 
Sofőr a kalauz. Vezet és ad jegyet.
Társalog, bagózik, s hajt, mint eszeveszett.

Firhangos nagytükör,     
  cifra színre festve
S Carlos Gardel képe 
  a sofőrrel szembe. 
Leghátul egy „tipo” 
  kiált, hogy „esquina”
Megijedsz, úgy tudtad, 
  hogy ez Argentína.

Sárga villamoson, olyanon, mint Pesten,
Én is utaztam rajt’, de majdnem kiestem.
Rázott, zörgött, táncolt, megállt minden 
  sarkon. 
Már elfeledtétek? Én eszembe’ tartom.

A morál - az nagy volt! Moziba nő nem ment
Csak ha mama is jött „likőrnek”. Az álszent.
De a mozi után lerázták a mamát
S kapuban az éjjelt végigturbékolták.

Itt régen a nadrág nőknél ismeretlen.
Zsabó, csipke minden, semmi sem fedetlen.
Végig a strandokon rendőrök ügyeltek
Jól takartak-e az összes nemi szervek.

Férfiakon öltöny, nyakkendő, sötétkék
Nyáron mikor aszalt negyvenfokos hőség.
Ezzel szemben télen, mikor másutt hó van,
Télikabát híján vacogtak „poncho”-ban.

Minden férfi haja „gominá”-tól, kemény
Rohamsisakká lett a feje tetején.
Ha ráért – s mikor nem? – fiatal és öreg
Florida sarkán állt s bókolgatott nőknek.

Piperére a nők – elvitathatatlan –
Legtöbbet költenek világviszonylatban.
Patika is árul, válogathat, vehet
Kilószám festéket, mit magára kenhet.

Ki is vannak festve, mint a bohóc néha,
Tisztességes éppúgy, mint az, aki léha.
Festékálarcával mind feltűnni akar,
Néha meglepődsz, hah! ha rájössz, mit takar.

Ha azt hitted, tudod  
  táncolni a tangót,
Tévedésben voltál, 
  otthon nem ilyen volt. 
Ha itt táncba mennek, 
  meggörnyed a hátuk,
Kidülled fenekük s 
  tekereg a lábuk.

Harmonikás combja 
  cipőronggyal védve,
A sok rángatástól 
  ki ne kopjon térde.
Az énekes szenved, a hegedűk sírnak
Így járják a táncot, mit tangónak hívnak.

A legtöbb tangónak – s ebben nincs haladás –
Szövege sírógörcs, zenéje favágás.
Szövegköltők szerint, kik a tangót írják:
Az anyák mind szentek, többi nők mind 
  szajhák.

Elhagyott vőlegény s a mosónő mama
Majd minden tangónak szövege s dallama.
Tangóköltők álma, ha valóra válna
A női lakosság kurucokból állna.

Őslakosnak mindegy, 
  izzad-e vagy fázik,
Szabadidejében „mátét”  
  furulyázik.
Szájról-szájra adják, 
  ki-ki egyet szippant
Akinek nem ízlik, úgy 
  tartják, hogy hibbant. 

Megannyi furcsaság, ami régen feltűnt
A város utcáin, mikor végigmentünk.
Akkor csodálkoztál, ma nem tud rád hatni
Nem tudsz, nem is akarsz rajta változtatni. 

Beletörődtél már, hogy innen nem lehet
Látni éjszakánként a Göncölszekeret,
Ezt, és azt, hogy a hold fordítva az égen,
Idő múlásával megszoktad - már régen.

Nem tűnik fel már az, hogy a hús nagydarab,
Karácsonykor strandolsz, s északról süt a nap.
Kevered a nyelvet, új szokásid vannak,
Úgy köszönsz, hogy „holá” spanyolnak,
  magyarnak.

Megadva viseled, amit a sors rád mért
Néha te is iszol furulyával mátét.
Megtanultad közben: „mañana” jobb, mint ma
És ha jön a rendőr mire jó a „coima”. 

Ki 
nem 

ismeri 
a 

coimát? 

Poncho

Puchero

Így ebédeltek a frissen érkezettek A sárga villamos

Közben modernizálódunk (1950-es évek)

Hotel de Inmigrantes

Gardel, az argentin 
„énekes rigó”

Mátézó gaucho

A sokoldalú colectivo-sofőrök - még nyáron is 
szigorúan nyakkendősen!
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nagynénjének, Sieglindének, aki egyben anyja is. 
Siegmund viszont húgának apósa és ugyanakkor 
férje. Wotan, mint Brünnhilde nagynénjének apja, 
egyúttal leányának másodnagybátyja, ami nem 
akadályozza meg abban, hogy gyermekeinek: 
Siegmundnak és Sieglindenek apósa legyen. 

► Ha az örökség felosztására kerülne a sor, 
a helyzet rendkívül zavarosan alakulna. Sze-
rencsére ez az eset nem következik be, mert A 
Nibelung gyűrűje befejező részében: Az Istenek 
alkonyában valamennyi szereplő elpusztul, így 
örökösök nem maradnak. ◄

Értjük? (Szerk.)                          
(Köszönet Kurucz Lászlónak)

Jubileumi ünnepség Balatonföldváron
Április 19-én meghitt, tiszteletadó ünnepséget szerveztek Bala-

tonföldvár alapítójának, gróf Széchényi Imre (1858-1905) születé-
sének 150. és a nevét viselő általános iskola épülete átadásának 50. 
évfordulója alkalmából. Erre az ünnepre az igazgatóság meghívta a 
külföldön élő rokonságot. Így utazott át Dőryné Széchényi Ilcsi Ar-
gentínából, fi a Zahorán Ákos Chiléből, míg Ilcsi két unokatestvére, 
gróf Somssich Pongrác Brüsszelből és húga Katalin Bécsből, aki 
két lánya kíséretében érkezett. 

Ilcsi az ünnepeltnek unokája. Meséli, hogy nagyapja tanulmányai 
befejeztével átutazott Észak-Amerikába, ahol a farmergazdaságnak 
működését tanulmányozta, majd tudását bevetette Somogy megyé-
ben. Főleg agrárpolitikai kérdésekkel és népesedési viszonyokkal 
foglalkozott. Tevékenységének kiemelkedő területe volt a Balaton. 
Irányelve márványtáblába van vésve: „Sokat adott itt a természet is, 
de az embernek sem lehet elmaradni.” A másik jelmondata egyből 
életének vezérfonala volt: „Tökéletesülni és tökéletesíteni”. 

Az ünnep egész napot ölelt föl; részt vettek az iskola volt és jelen 
diákjai sportban, labdarúgó és kézilabda-mérkőzésekben. Vidám 
osztálytalálkozók, szép kiállítás a kisiskolások és a volt tanulók 
műveivel. Délután pedig az ünnepi megemlékezés, koszorúzás, az 
iskola zenekarának kíséretével. Beszédek hangzottak el, köztük 
Zahorán Ákos is fölszólalt tanulságos gondolatokkal (l. alább. 

Szerk.). Az ünnepi est mél-
tó befejezéssel zárult: 
szép szopránének, nívós 
zongorahangverseny, ke-
verve szellemes, ötletes 
jelenetekkel, amelyekben 
a legkisebbektől a leg-
nagyobb tanulókig lel-
kesedve közreműködtek. 
A zárófogadás előtt még 
balettszám is volt! 

Így fogalmazott Ilcsi: „Testben, lélekben egészséges diákse-
reg… Szerető, pozitív, vidám légkör. Az a tudat, hogy léteznek 
ilyen iskolák, ilyen tanerők és tanulók, azt sugallja, hogy kell 
legyen jövő, kiút - a mi szülőhazánk nincsen elveszve! Újból ki 
kell emelkedjen a mélységből!”

*
Zahorán Ákos beszéde: 

„Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Diákok, 
Hölgyeim és Uraim!

A Ford autógyár alapítója, Henry Ford 
azt állította: „Akár azt gondolod, hogy el 
tudsz valamit érni, akár azt, hogy nem: 
mindkétszer igazad van!” Mert a megva-
lósítás attól függ, hogy mennyire hiszünk 
benne. Ez pedig csak tőlünk függ!

Ford elméletének első része optimista, 
pozitív felfogás. Annyira, hogy nekem ez 
a mondat foglalja magába Észak-Ameriká-
nak pozitivista, optimista fi lozófi áját, ami a XIX. és XX. században 
fejlődésének motorja volt. Döntően fontos ez a pozitív gondolkodás, 
azért, mert az ellenkezőjének - a negatív gondolkodásnak - is óriási 
hatása van! Ez bizonyított tény, le van mérve. Dr. Marcial Losada 
mérte ezt le, aki matematikából és pszichológiából is doktorált, és 
akinek a Michigan egyetem külön laboratóriumot állított fel, ahol 
több mint 20 évig kutatta és mérte, hogyan befolyásolják a sikert a 
pozitív és negatív emóciók. Méréseit a nagyon komplikált nem-li-
neális matematikai számítási módszerrel végezte, és megállapította, 
hogy egy negatív emócióhoz 2,9 pozitív emóció kell, csak arra, hogy 
semlegesítse. Szóval a pozitív gondolkozás csak akkor kezd hatni, 
ha legalább háromszorosan meghaladja a negatívumot!

De ahhoz, hogy igazán elérjünk valamit életünkben, a pozitív 
felfogáshoz még két másik dolog is szükséges! Kell egy célt vagy 
egy irányt kitűzni, és meg kell legyen a cél felé vezető haladásra 
a megfelelő akarat és kitartás. Tehát ha kitűzünk egy életcélt, és 
megvan hozzá a megfelelő akarat, és pozitívan gondolkozunk és 
cselekszünk - akkor az életben mindent el tudunk érni!

Vannak emberek, akik ezeket ösztönösen tudják és tudták. Közéjük 
sorolhatjuk gróf Széchényi Imre dédapámat, akinek ma születése 
150. évfordulóját ünnepeljük. Rá jellemző volt a pozitív gondolkozás 
együtt az akarattal. Az élete célja pedig átsugárzott tettein, közöttük 
minden bizonnyal az emberi test és szellem fejlesztése és fejlődése 
volt számára az elsődleges és legfontosabb.

A jó hír az, hogy mindenkiből lehet egy Széchényi Imre. Mindenki-
nek megvalósulhat az álma, ha egy jó életcélt tűz ki maga elé, és ezt 
akarattal, örömmel, kitartással és pozitív szemlélettel valósítja meg.” 
(Zahorán Ákos aug. 14-én előadást tart. Lásd eseménynaptár. Szerk.)

A Hungária idei közgyűlése 
(május 17) meghazudtolta a körülöttünk 
zajló fölbolygatott világot. Míg ország-
szerte nagyban folytak az útlezárások, a 
heves viták, fölkorbácsolt indulatok és 
olykor erőszakos véleménynyilvánítások 
a kormányilag is mesterségesen kettéosz-
tott lakosság közt, a Hungária Egyesület 
MIK-termében csendben-rendben folyt le 
az évente megismétlődő közgyűlési ceremó-
nia. A jelenlévő tagok szépen meghallgatták 
a vezetőség által előadott helyzetjelentést, 
a számokat, a szakosztályok beszámolóját, 
majd napirendre tértek fölötte. Kis hajónk jó 
kezekben van, köszönjük munkájukat!

                                                     (HKZS)

Júniusi számunkban már beszámoltunk 
a Mindszentynum idei tisztújító 
közgyűléséről (május 4-én), amelyet 
Mindszenty emlékmise előzött meg. A fény-
képek hiányát most pótoljuk. Szerk.

 (Képanyag Fóthy)

A magyar operett
A Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság meghívására Kurucz 

László zenetudós barátunk június 21-én nemcsak érdekes, 
de hangulatos, üdítő előadással örvendeztette meg magyar 
közösségünket. Jóllehet ismerjük ifjúságunk kedvenc magyar 
operettjeit, Kurucz László megismertette velünk ennek a zenei 
műfajnak, a világhírű Magyar Operettnek a történetét, kialaku-
lását és fejlődését. 

Előadónkat nagy fi gyelemmel és lelkesen hallgattuk, mint 
minden eddig tartott zenei értekezését. Hangszalagról a legjobb 
énekesek által előadott legszebb áriákat juttatta el hozzánk, 
magyarul. Mi, akik ilyen messze földre kerültünk, Lehár 
Ferenc vagy Kálmán Imre operettáriáit nagyon régen, ritkán, 
vagy soha nem hallottuk magyarul. Most, amikor felcsendült 
Simándi József hangján Lehár egyik legszebb, legismertebb 
szerzeményének, A mosoly országa című művének egyik 
áriája, a „Vágyom egy nő utááán..” - éreztem meg először, 
hogy mennyivel lágyabb, érzelmesebb magyarul egy Lehár 
operett dallama, mint ugyanaz, a sokkal „értelmesebb” eredeti 
német szöveggel! Összehasonlítottam: „Dein ist mein ganzes 
Herz” Plácido Domingo, a világ legjobb tenorja előadásában, 
de még ő sem érte el ugyanazt a hatást, mint Simándi József 
- magyarul…                                                                      

A Richard Wagner muzsikája körül dúló leghe-
vesebb viharok idején egy antiwagneriánus újság 
szerkesztője azzal próbálta „megfúrni” A Nibelung 
gyűrűje című páratlan „összművészeti” remeket, 

hogy gúnyosan kielemezte a nagyon 
is materialista töltésű zenedráma-
ciklus mitikus hőseinek bonyolult 
családi kapcsolatait.

Íme az évszázados „fúrás” egyik 
részlete:

► Siegfried egy testvérpár: Siegmund és Sieglinde 
frigyéből született, nagybátyjának fi a és anyjának 
unokaöccse. Nőül veszi Brünnhildét, aki éppen úgy 
Wotan leszármazottja, mint ő maga, ekként sógora 

Dr. Faix Dóra előadása a Hungáriában:
Márai Sándor üzenete 
(Kassa, 1900 - San Diego, 1989)

Június 7-én számos hallgatóság 
előtt tartotta meg Dr. Faix Dóra ELTE 
professzor bő adatokkal szolgáló 
előadását a felvidéki Márai Sándor, a 
XX. század magyar irodalmának egyik 
legjelentékenyebb alakjáról, és könyvei 
tartalmát egyenként elemezte. 

Márai már nagyon fiatalon, a 30-
as évek elején sikeres regényíróként 
foglalta el helyét a magyarországi 
irodalmi életben és az újságírásban. 
Olyanok is elismerték műveinek 
értékét, gondolatainak gazdagságát, 
akik politikai okokból idegenkedtek 
tőle, vitatkoztak vele, vagy akik 
egyenest ellenségüknek tartották. 
Magyarországon a két világháború 
között ünnepelt író - a legkeresettebbek 
egyike - regényíróként kerül az irodalom élére. 

1948-tól könyvei csak külföldön jelenhetnek meg. Nem 
ad engedélyt műveinek magyarországi kiadására, amíg 
szovjet csapatok vannak az országban és ameddig tart az 
egypártrendszer diktatúrája: „Tartsanak otthon demokratikus 
szabad választásokat, előbb nem engedem semmiféle írásom 
kiadását.” Végrendelete folytán életművének sorsa a Vörösváry 
házaspár kezébe került, és óhaját halálán túl is betartották.

Márai Sándor napjainkban már nemzetközileg elismert 
író. 19 az idegen nyelvű kiadások száma, köztük a később 
világsikert arató regény: A gyertyák csonkig égnek spanyolul, 
Barcelonában. Ezzel a művével legnagyobb sikerét Londonban 
éri el Embers c. angol változatával. A világot behálózó idegen 
nyelvű kiadások között található jó néhány különlegesség is, 
mint pl. a katalán, a baszk, a dél-koreai, sőt a Braille kiadás. 

Márai Sándort az irodalomtörténet leginkább prózaíróként 
tartja számon, és e műfajon belül főképpen a regény, végül 
a napló váltak írói természetének legmegfelelőbbeknek. 
Azonban ne feledkezzünk meg verseiről sem: magánélete nehéz 
pillanataiban a verset hívta segítségül mondanivalója közlésére 
(gyermeke halála, az emigrációs léthelyzet, az 56-os forradalom 
idején írt verseket elsősorban). Különösen értékes szöveg a 
hontalanság magányában irt nagy elégia, a Halotti beszéd.

Meggyőződésévé vált, hogy Európát csak a szellemi ember 
mentheti meg. E szellemiség alkotó elemei között a család, az 
ősök, a polgárság szellemi-lelki öröksége egyaránt fontosak. 

*
Epilógus legyen az üzenete: igazi hazájának a nyelvet 

tekintette. Mindvégig úgy tartja, hogy idegen környezetben 
a nyelv a magyarságtudat utolsó mentsvára. Noha több 
európai nyelvet jól beszélt, nem lett belőle nyelvét feladó 
kozmopolita író. Mindig magyarul írt, s a száműzetésben egyre 
nyugtalanabbul gondolt arra, vajon nem felejt-e el magyarul… 
Az emigrációban született művei élő bizonyíték arra, hogy 
aggodalma fölösleges volt.                                              (L.J.)

Kurucz László érttette meg velem, hogy 
magyarul „mély magánhangzók”, míg 
németben „magas magánhangzók”, mással-
hangzóval megtoldva, fejeznek be - kicsit 
megnyújtva - egy-egy dallamot. 

Bonczos Zsuzsa

A családi kapcsolatok logikája    –  avagy Richard Wagner –

Az ünneplő közönség. 1. sor, balról második: gr. Somssich Pongrác, mellette 
Somssich Katalin, Dőryné Széchényi Ilcsi, Zahorán Ákos 

Dr. Faix Dóra (Budapest), 
a Hungáriában Fotó Trixi

A Hungária idei közgyűlésén ifj. Zaha Sándor 
titkár fölolvassa az évi jelentést. Körülveszik b.-j.: 
Demes Ferenc pénztáros, Zöldi Márton elnök és 
Zombory István üv. alelnök                     Fotó Trixi

A Gróf Széchényi Imre általános iskola zenekara

Az ünnepi szónok, 
Zahorán Ákos

A Mindszenty misén a cserkészek is jelen voltak

A Mindszentynum VIP-asztalánál b.-j.: Fóthy 
Istvánné Balogh-Kovács Judith, Honfi  János és 
Bobrik György alelnökök, Fóthy István elnök 

Vidám asszonytársaság - felekezeti különbségek 
nélkül! b.-j.: Antalné, Bernáthné, Makkosné, 
Tassné, Kalmárné, Paálné
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karának koncertmestere) és Natasha Shismónina 13 Bartók 
Béla duettet játszott, a másodikon két magyar származású 
művész, Gisela Barok szoprán Inés Panzone Benedek zon-
gorakíséretével gyönyörű Dohnányi Ernő dalokkal szerepelt.

Három estén magyar zeneszerzők műveit hallhattunk.
- 1. Kröpfl  Ferenc nagyon képzett előadása vezette be a 

zenei részt: Kurtág Györgyöt mutatta be egy spanyol feliratú 
fi lm töredékei segítségével, ahol a zeneszerző feleségével és 
fi ával magyarul beszéli meg új kompozíciójának részleteit. 
Kröpfl  ezután Kurtág Játékok művének a partitúráit ma-
gyarázta, végül a stílus jobb megismerése céljából zenekari 
művéből adott le egy részletet. Az est zongoraművésze az 
elegáns megjelenésű Haydée Schvartz volt, aki fantasztikus 
technikával játszotta Weiner Leó magyar népzene elemeken 
alapuló darabjait, Ligeti György Ricercata művéből bartó-
kosnak hangzó részleteket, Kurtág György Játékok soroza-
tából egyre növekvő nehézségű darabokat, majd Sebastián 
Gangival Kurtág négykezes, Bach koráljaira írt variációkat. 

- 2. A fi atal, sok díjat nyert, tehetséges Hugo Schuler adott 
elő Liszt Ferenc műveiből, majd Leidemann Sylvia vezény-
lésével az Ars Hungarica kórus Pászti Miklós Csángó sze-
relmi dalait, Ligeti György Kállai kettősét, Bartók Béla Dalát 
és Kodály Zoltán Mátrai képeit énekelte kitűnő összhanggal. 
Az estet a Regös néptáncegyüttes fejezte be két, Bartók Béla 
gyűjtéséből származó kalotaszegi tánccal. 

- 3. Susana Kasakoff mesteri előadásban 3 darabot nyúj-
tott Ligeti György Etűdjeiből. A zongorista virtuozitása az 
asszimetriákban különösen jól nyilvánult meg és egyúttal ro-
mantikus és impresszionista hangsúlyokat keltett. Feltűnően 
nehéz az Automne à Varsovie, ahol a két kéz különböző 
sebességgel játszik. Ezután Virginia Correa Dupuy mez-
zoszoprán drámai hangsúllyal énekelt franciául 5 Liszt 
Ferenc dalt, a mindig megbízható Inés Panzone Benedek 
kíséretével. Az estet Bartók Béla igényes, kontrapunkttal teli 
Kontrasztok műve fejezte be, Susana Kasakoff, Humberto 
Ridolfi  (hegedű) és Carlos Céspedes (klarinét) nagyszerűen 
összehangolt előadásában. 

További három est, köztük a megnyitó és záró előadások 
Haydn L´incontro improvviso (Váratlan találkozás) dél-
amerikai ősbemutatóban előadott operájának volt szentelve. 
Az olasz szöveget spanyol fordításban vetítve olvashatta a 
közönség. Leidemann Sylvia olyan produkciót nyújtott, 
amely sok jelenlevő zeneértő személy szerint a Buenos 
Aires-i operaszezon eddigi kimagasló pontja volt. A klasz-
szikus hangszerekkel játszó zenekar, Roberto Rutkauskas 
concertinóval az élén, teljesen korabelinek hangzott, az ebben 

Az Ars Hungarica az argentínai magyar közösség tör-
ténetében első alkalommal rendezett egy 8 estét betöltő 
kulturális programot Buenos Aires legszebb múzeuma 

nagytermében, a Museo Na-
cional de Arte Decorativoban. 
A Múzeum igazgatója, Alber-
to Bellucci szerint ez egyedül-
álló esemény volt a Múzeum 
eddigi történetében.

Nemcsak a legfontosabb 
magyar zeneszerzők műveiből 
adtak reprezentatív kereszt-
metszetet, hanem a spanyol 
nyelvterületen az utóbbi évek-

ben legnépszerűbb magyar író, Márai Sándor munkásságát 
is ismertették, a magyar kultúra különböző kifejezéseinek 
kiegészítéseképpen. A program változatosabbá tevésének 
érdekében ezen kívül F.J. Haydn egy Magyarországon írt 
operájának ősbemutatójára is sor került.

*
Két est Márai Sándor: Elsőnek 

Dr. Faix Dóra ELTE professzor, aki az 
OKM támogatásával utazott Argentíná-
ba, Márai stílusát, valamint Brachfeld 
Olivér, a negyvenes évek és Xan-

thus Judi th, 
újabb Márai-
fordítóinak stí-
luskülönbsé-
geit elemezte. 
Utána a buda-
pesti Petőfi Sándor Múzeumban 
összeállított anyaggal megnyílt a 
Márai kiállítás.

A neves San Andrés egyetemmel együtt rendezett 2. es-
tén az egyetem portugál nyelvű irodalomprofesszora, Dr. 
Florencia Garramuño Márait egy brazil történelmi tényen 
alapuló, „Ítélet Canudosban” c. műve alapján elemezte, 
majd a 2007-ben Konex díjat nyert argentin író, Juan Forn 
a szerző életéről átfogó, szórakoztató leírást adott elő. Az 
estéket rövid zenei program kísérte: az elsőn a két ismert 
orosz hegedűművész, Oleg Pishénin (az Ars Hugarica zene-

a stílusban legjobb argentin énekesek, Soledad De la Rosa, 
Carlos Natale, Carlos D´Onofrio, Norberto Marcos és 
Marcela Sotelano nemcsak elsőrendűen énekeltek, hanem 
a Perre nővérek rendezése alapján kitűnő színészi teljesít-

m é n y t  i s 
n y ú j t o t -
t ak  ezze l 
a vidám, sok 
mosolyt és 
derűt keltő 
ope ráva l , 
a m e l y e t 
H a y d n 
Kismarton-
ban írt és 

Esterházán mutatott be 1775-ben. A 3 előadás közül a 
második más énekesgárdával folyt le, amelyben Laura 
Penchi különösen brillírozott. Az előadásokat Pablo Bardin 
zenetudós jól összeállított magyarázata előzte meg. 

Az előadások végén és az ope-
raestek szünetében a közönség 
az Ars Hungarica fi nom argentin 
borkóstolóját élvezhette. Kivétel 
volt a péntek, amikor a Zombory 
Pince jóvoltából tokaji borok és 
sóssütemények egészítették ki a 
zenei élvezetet. Majdnem kivétel 
nélkül telt ház volt; a megnyitón 
10 nagykövet is jelen volt, a zá-
róesten már félórával a kezdés 
előtt nem maradt jegy. 

Az egész program zenei vezetéséért és a két és félórás 
Haydn opera magas színvonalú előkészítéséért a legnagyobb 
dicséretet érdemli Leidemann Sylvia, aki valóban egyre 
inkább Argentína egyik magas röptű, kimagasló tudású 
zenészévé növi ki magát.
(A rendezvényeket az ARS HUNGARICA szervezte, Agárdy T. 
Zsolt mecénás szponzorálta, és a magyar Oktatási Miniszté-
rium, valamint a magyar nagykövetség támogatta. Szerk.)

A nem angol nyelvű szülők közül sokan 
aggodalmaskodnak azon, hogy a kisebb-
ségi nyelv milyen hatással van gyerme-
kük iskolai előmenetelére. Ez a probléma 
természetesen nemcsak a szülőket fog-
lalkoztatja, hanem a tanítókat, tanárokat 
is. A helyzet ugyanis az, hogy a nemze-
tiségi csoportok nyomás alatt vannak, 
hogy beilleszkedjenek a kanadai életbe, 
másrészt viszont nyilvánvaló, hogy más 
nyelvek és életkörülmények ismerete 
a gyermek számára nemcsak hasznos; 
hanem gyakran büszkeség forrása.

Az elmúlt másfél évtizedben szinte 
robbanásszerűen megnövekedett a kana-
dai iskolákban az eltérő anyanyelvű tanu-
lók száma. Az Ontario Institute for Stu-
dies in Education alaposan tanulmányozta 
ezt a kérdést, és nyilvánosságra hozta 
munkája eredményét. Mindenekelőtt azt 
az eddig „magától értetődőnek” tartott 
álláspontot cáfolta meg, amely szerint az 
idegen anyanyelv az angol megtanulása 
és általában a tanulás ártalmára van. En-
nek éppen az ellenkezője az igaz!

Azok, akik otthon, esetleg bizonyos 
mértékig az iskolában is más nyelven 
beszélnek, nagy többségükben az átlag-
nál jobb tanulók. Különösen azok, akik 
nemcsak az angolt, hanem anyanyelvüket 
is tökéletesen beszélik. Megállapították, 
hogy az ilyen gyerek fokozott elemző ké-
pességgel rendelkezik. Jobban érzik, tehát 
jobban is tudják a nyelvet, képzelőerejük 
javul, értelmességük gyorsan szélesedik.

Az analitikus képességet már önma-
gában is javítja, hogy a gyermek látja és 
érzi a különbségeket, ha kétnyelvű. Érde-
kes módon azt is megállapították, hogy 
az angolul és egy kisebbségi nyelven 
beszélők sokkal gyorsabban megtanul-
nak franciául, mint azok, akik csak egy 
nyelvet tudnak.

Az 1976-ban alapított Hungária Könyv-
barátok Köre rendszeresen működik, és 
számos szükséges közszolgálatot végez. 

Önkéntes munkaerők: 1976 óta az ala-
pító könyvtárfelelősön kívül az első számú 
munkaerő 1980 óta a nélkülözhetetlen 
Kádárné Bonta Anikó. Schirl Klári is 
besegít, amennyire körülményei engedik. 
Alkalmilag van meg két más - anonim - 
férfi -besegítőnk is.

Beiktatott és listázott állományunk 6000 
kötet, ebből 5300 magyar nyelvű, a többi 
magyar tárgykörű könyv (spanyol, angol, 
német és francia). Utóbbiak nagy szolgála-
tot tesznek a gyakori, magyarul nem tudó 
érdeklődők kiszolgálásában. - Ezen kívül 
óriás mennyiségű, értékes könyvtömeggel 
rendelkezünk, sok hagyaték érkezik. Az 
állomány átnézése és selejtezése igen lassan 
halad. A helyhiány megoldhatatlan, és sajnos 
erre a problémára a Hungária Vezetősége 
nem nyújt enyhítést. A szakszerű dolgozás 
a minket fölkereső felek kiszolgálása mellett 
mindinkább lehetetlen. 

A hozzáértők tudják, hogy a HKK olyan 
kincsek birtokosa, amelyek máshol már 
nem vagy alig föllelhetők. Ilyen tárgyú 
köteteket őrzünk üvegszekrényben, nagy-
részt az eredeti, képes díszpéldányokban. 
Ezek közül futólag említek néhányat: A 
magyar nemzet története (Millenniumi kia-
dás 1895), Magyarország műkincsei (1896 
ezredéves kiadás), Pallas nagylexikon, Az 
állatok világa (Brehm, 1901). Más, a XIX. 
sz. végén vagy a XX. sz. elején kiadott 
művek: népművészet, magyar festők, épí-
tészek (sorozat), vármegyék és városok, és 
sokminden más.

Folyó munkák: sorozatok összeállítása, 
új könyvek rendezése eladásra, bekötött 
újságok átnézése, irattár fölállítása, adatku-
tatások. Értékes sorozatokat és megőrzendő 
folyóiratokat külön kezelésben részesítünk. 

A Hungária Könyvbarátok Köre 2007. évi jelentése 
beadva 2008 májusában a könyvtárnak fedelet nyújtó 

Hungária Egyesület közgyülésére
Miért fontos a könyvtár létezése és 

működése?
Növekvő jellegű az Internet világhálón 

keresztül a főleg kutatóktól származó infor-
málódás, ami levéltári anyagunk fontosságát 
igazolja. 

Alulírott a világ sok részéről kap könyv-
tári érdeklődéseket. Ennek értelmében a 
legfontosabb könyvküldeményünk a Szegedi 
Egyetem Hispanisztika Tanszékének ment a 
duplum-állományunkból válogatott, Argentí-
nában kiadott könyvekkel (128 kötetet küld-
tünk át). (l. beszámolót 3.o.) De kifejezett 
kérésekre Kanadába, USA-ba és Magyaror-
szágra, privátcímre is küldtünk többkilós cso-
magokat ilyen, Argentínában kiadott magyar 
könyvekkel és folyóiratokkal. A Funkenheim 
német könyvtárosa is vitt tőlünk könyvet. Más 
magyar szórványok (Bariloche, Santa Fe) is 
folyamodtak segítségért (adatok, előadásra 
szánt anyag, stb.)

Gyakran jönnek be látogatók Magyaror-
szágról, akik a kolóniáról tudakozódnak. 
A Magyar Köztársaság nagykövetsége is 
átirányít hozzánk többnyire magyarul nem 
beszélő kérdezősködőket, családfa- vagy 
származáskutatókat. Egyéb érdeklődésék az 
év folyamán: festőnő, Márai irodalom spanyo-
lul, magyar operák, nyelvkutatók, fordítók, 
magyarul tanulók, Páger Antal riport (Magyar 
RTL klub tv), fotóművész, fényképész, stb.

Igyekszünk máshol nem beszerezhető szó-
tárt, szakácskönyvet és nyelvtankönyvet is 
tartani eladásra az ezeket igénylőknek.

A könyvkölcsönzés nagyon megcsappant. 
Az olvasótábor nagy része kiöregszik, fi atal 
utánpótlás jóformán nem létezik. Mind-
azonáltal a könyvtár helybeli és nemzetközi 
szerepe vitathatatlan. A szükséges levelezést 
alulírott végzi.                  

Haynalné Kesserű Zsuzsánna, s.k., 
könyvtárfelelős

NÁLUNK IS ÉRVÉNYES!
Norma Joan Paul (Kanada):   Egy gyerek – Két nyelv

A nyelvészek most sürgetik az „etnik” 
szülőket: kellő időben határozzák el, 
hogy a gyerekükkel meg akarják-e tarta-
ni az anyanyelvet. Ha a megtartás mellett 
határoznak, arra kell törekedniük, hogy 
gyermekükkel otthon következetesen 
az anyanyelven beszéljenek.

Ott, ahol mindkét szülő kisebbségi 
nyelven beszél; ez tulajdonképpen 
könnyen megy. Már nehezebb ott, ahol 
a szülők nem egynyelvűek. De ez is 
megoldható. El kell határozni, hogy az 
angol nyelvű szülő mindig angolul, az 
„etnik” nyelvű viszont mindig a saját 
nyelvén beszél a gyerekkel. Tudomá-
nyosan megállapították, hogy már a 
kisgyermek is személyhez tudja kötni a 
nyelvet és - szinte önműködően - azon 
válaszol, amelyen hozzá szólnak.

A Royal Commission on Bilingua-
lism and Biculturalism már koráb-
ban szólott a kanadai társadalom 
többnyelvűségéből folyó előnyökről. 
Számos tartományban megengedi, sőt 
lehetővé teszi a törvény, hogy az isko-
lában, a tanítás egy részében a hivatalos 
nyelvet félretegyék.

A másnyelvű tanítást nemzetiségi 
csoportok, iskolabizottságok mozdít-
hatják elő, és máris sok ezer gyermek 
tanul hetenként néhány órában anya-
nyelvén. Az 1979/80-as tanévben, On-
tarióban 15.000 gyermek vett részt 44 
különböző nyelven az úgynevezett Heri-
tage Languages Programban. Kulturális 
gazdagodást és tanulmányi előnyöket 
várnak ettől a programtól. Maguk a 
gyerekek is szívesen fogadják, mert 
bizonyára átérzik, hogy szüleik nyelvé-
nek ismerete nemcsak előny, hanem 
önérzet, sőt büszkeség forrása lehet.
(Forrás Amerikai Magyar Újság Baltimore XLIV. 
évf.. 6.)

Átható siker kísérte a Magyar Kulturális Hetet – nap mint nap követték 
egymást a színvonalas és változatos előadások: kultúra-zene-irodalom… 
A vállalkozásnak kihatásai óriásiak – „a magyarok mozognak!” volt egy 
gyakran elhangzott megjegyzés a komolyzenei és népzenei koncertekkel, 
irodalmi előadásokkal telített estékről. Íme az összefoglalt beszámoló:

Székásy Miklós:
Tüneményes sikerrel zajlott le a 

Magyar Kulturális Hét

Méltó környezetben nyílt a budapesti 
Petőfi  Sándor Múzeumból érkezett Márai 
kiállítás                                        Gfoto.org

Dr. Faix Dóra 
ELTE professzor előad 

Gfoto.org  

A bejáratnál és az előtérben 
díszmagyarba öltözött lá-
nyok osztogatták a fölvilá-
gosító katalógosukat. Itt: 
Zombory Caro és Michelle

  Fotó Bonczos 

Az opera szereplői is láthatóan szórakoztak! Gfoto.org

A zsúfolt 
teremben 
már egy 
gombostű 
sem fért 
el...
    Gfoto.org

Az Iparművészeti Múzeum impo-
záns homlokzata         Fotó Jakab 
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- A már jelzettek kiegészítéseképpen: az 
Uruguayban 73 évesen elhunyt Szinovszky 
Dezsőről felesége Marga elbeszélte, hogy május 
19-én Dezső séta után rosszul lett és hirtelen 
jött szívszélhűdésben meghalt. Előzőleg kivizs-
gálásra átjött Buenos Airesbe rossz közérzete 
miatt, de a szükséges hosszabb vizsgálatokra 
már nem került sor. Barátai úgy emlegetik, 
mint „kedves fi út, jóbarátot”, akit „mindenki 
szeretett”. Gyakran zongora mellé ült és danolt 
a Hungáriában, ahol szívesen látott törzsvendég 
volt. Két éve költöztek át Uruguayba, Marga 
rokonságának hívását követve.
- A jubileumi Cserkészbál közeledte lázban 

tartja az egész kolóniát. A magyar nagykövetség 
sem marad távol: Józsa nagykövet és Király 
konzul leányai is az elsőbálosok közt lesznek! 
Gratulálunk!
- 9 év után nagy Becske-klán találkozó volt 

Santa Fében Apák napjára, 7 unoka nyüzsgött… 
Újabb nagy családi találkozót terveznek talán 
Karácsonyra - vagy legkésőbb Húsvétra!

- Már hírt adtunk Grabnerné Nagyiványi 
Patrícia születésnapi ünnepléséről május 17-
én. Ezzel összefüggésben érdemes föllapozni a 
Délamerikai Magyarság 1958. májusi számának 
Hallottuk rovatát: „Nemecsek-Nagyiványi Já-
nosné sz. Merkl Piroska f. hó 12-én a belgranói 
Sanatorio del Norteben egészséges leánygyer-
meknek adott életet. A boldog mama és a szép kis 
Patrícia jól vannak. Szívből gratulálunk”. Ez a 
Patrícia lett most 50 éves! Fia Pisti szerint: „Iga-
zi Golden Girl. Noha május 12-én született, 17-
én volt a fi nom ünnepi vacsora a kerek születés-

napra, vidám 
zene mellett. 
Nemcsak csa-
ládja körében, 
hanem magyar,
argentin, né-
met, osztrák, 
olasz, szerb 
és  ö rmény-
szá rmazású 
b a r á t a i v a l

Isten a mi oltalmunk  és erősségünk! (Zsolt. 46:2)

      Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Antalnap 
éjszakáján csendesen elaludt az Úrban

Balogh-Kovács Antal – Putyi
építészmérnök UBA

Budapest, 1940. szeptember 7 – Buenos Aires, 2008. június 13
Gyászolják:

Felesége María Inés Gutiérrez Ríes
Gyerekei és házastársaik Balogh-Kovács Santiago és María Victoria 
Rico Rocca, Balogh-Kovács László és Kiss Borbála, Balogh-Kovács 
János, Balogh-Kovács Mátyás, Balogh-Kovács Inés és Balogh-Ko-
vács Nicolás
Unokái Lucas, Marcos, Francisco, Victoria, Félix és Jonás
Anyósa Perla testvérével, Tailával
Sógornői  Adriana, Lucrecia és Susana Gutiérrez 
Testvére Fóthy Istvánné Balogh-Kovács Judith és Fóthy István ki-
terjedt családjukkal: Fóthy Erzsébet és lányai Kasza Mária Ilona, 
Margit Emese és Edit Katalin; Fóthy Judith és Carlos Baldoni, Franco, 
Carola és Luciano; Fóthy Zsuzsanna és lányai Jeffrey Szófi , Viktoria 
és Teréz; Fóthy Zsófi  és Stephan Stern, Leonard; Fóthy András és 
Andrea Jamieson, Mora; Fóthy Csilla és Gustavo Regueira, Tamás, 
Borja, Emma.

A család ezúton köszöni meg a részvétnyilvánításokat. 
Szívünkben él tovább! 

Az örök Világosság fényeskedjék neki!



v. Ferenczy Lóránt körleveléből:
„Június 13-án itt hagyott ben-

nünket kedves barátunk Balogh-
Kovács Antal (Putyi), a Magyar 
Mérnöki Kör vezetője, a Vitézi 
Rend nemzetvédelmi tagja.”

*
Föltűnt, hogy nem voltál ott a 

Hősök Napján, a Chacaritán, hi-
szen sohasem hiányoztál a fontos 
tiszteletadásról. 

Hirtelen, váratlanul – elcsépelt 
szavak! A halál beköszöntése 
mindig fájdalmas, de még sokkalta 
fájdalmasabb akkor, amikor szerin-
tünk korai. Mert fájdalmasabb, 
amikor gyerekkori pajtást ragad 
el mellőlünk, kortársat, akiről nem 
föltételeztük, hogy számára máris 
elérkezett az óra. Döbbenetes kö-
zelségbe visz minket is ahhoz, ami 
úgyis elkerülhetetlen, de amit még 
nem észlelünk magunk körül.

A Jó Isten tudja, mit tesz. Való-
színűleg már elvégezted a Rád 
bízottakat, nyugodtan mehettél el 
beszámolni Neki. Láthatod, hogy 
most sok szomorúságot hagytál Ma-
gad után, érezheted, hogy hányan 
vagyunk, akik megsiratunk és akik-
nek hiányozni fog vidám nevetésed, 
állandóan tréfára hajló készséged, 
valamint segíteni akarásod azok-
nak, akiket barátaid közé fogadtál. 
Ajándék, hogy én is közéjük szá-
mítottam. Isten Veled, Putyikám! 

Haynalné Kesserű Zsuzsó
*

Drága Barátaim!
Az időeltolódás és a hétvége 

miatt csak most, nyitottam ki 
a postám. Nem tudom leírni a 
fájdalmas döbbenetet, ami rám-
zuhant történész barátom és kollé-
gám távozása miatt. Végigfutnak 
előttem a pillanatok, amikor a 
Kereskedelmi Kamara ülésén, 
vagy társaságban, vagy a követ-
ségen találkoztunk, amikor az ő 
segítségével ismerkedhettem meg 
a tudományos munkám szempont-
jából fontos, érdekes kutatókkal, 
amikor itt Pesten beszélgettünk, 
mikor olyan kedvesen segített 
barátainknak bemutatni Buenos 
Airest, amikor elmesélte útját a Hi-
degségbe, megosztotta velem ku-
tatása eredményeit, vagy vendégül 
látott otthonában, családjával. Fáj 
minden pillanat, hogy már a múlté 
és nincs remény újabbakra.

Időben késve, de lélekben ve-
letek együtt búcsúzom Tőle, aki 
megtisztelt azzal, hogy a barátjának 
tartott és nevezett! Kérlek Benne-
teket, juttassátok el együttérzésem 
Inésnek, a fi úknak, Judithnak és 
mindenkinek, akinek könny ül 
a szemében a veszteség miatt!

Tisztelettel és barátsággal:
Dr. Bács Zoltán, Bács Elena, 

Nieder Iván építész,  Dr. Csák József 
professzor, tanszékvezető egyetemi tanár

*

Élete vezérfonala az Istenhit és a hazaszeretet volt:
IN MEMORIAM  -  Dr. Bakos Károly, 

kolóniánk köztiszteletben álló belgyógyásza 
most töltené be 100. életévét

Budapest, 1908. július 14 - Buenos Aires, 1970. október 11
Színmagyar erdélyi családból származott. Budapesten 

végezte el az orvosi egyetemet és kapta meg diplomáját. 
Ugyanabban az évben vette el feleségül Latosinszky Mária 
iparművészeti tanárnőt. Ebből a házasságból 3 gyermekük 
született: Emőke és Attila még Magyarországon, Ildikó pedig 
már az emigrációban, Ausztriában. Otthon, Magyarországon 
mint sikeres orvos dolgozott; egy szociális munkájával első 
Országos pályadíjat nyert. Budapesten 1944 decemberéig a 
bombázások dacára állandó orvosi szolgálatot teljesített. Az 
orosz előretörés miatt családjával Ausztriába menekült, ahol 
Werfen városkában telepedtek le ideiglenesen. Itt is folytatta 
emberbaráti orvosi szolgálatát. Működési engedélyt kapott 
Werfen és a környező falvak orvosi szolgálatára. Majd a 
„Vatikáni Misszió” révén lelkészek kíséretében látogatta a 
magyar táborokat.

1949-ben érkezett családjával Argentínába. Megérkezésétől 
kezdve a magyarok orvosa, majd a Segélyegylet elnöke, az 
Öregotthon alapító tagja. A Fernández és Rivadavia kórhá-
zak orvosa. Az 56-os Magyar Forradalom alatt feleségével a 
Centro Húngaroban együttműködtek a gyógyszerek rendezé-
sében és eljuttatásában; majd az ideérkezett 56-os menekültek 
elhelyezésével és orvosi ellátásával törődtek. 

Áldott emlékét szeretettel őrizzük szívünkben!
Leányai Emőke, Ildikó és családjaik.

Elhunyt fi a, Attila gyermekei.

Elment  Putyi
Június 14-én, Putyi temetésén 

érzékeny búcsút hallhattunk 
vitéz Ladányi Domonkostól. 
Szavait lánya Enikő olvasta 
föl. De utána Domi nem átallott 
fölmászni a rozoga létrán, hogy 
saját kezűleg ráhintse megkapó 
ajándékát a koporsóra…

Drága Putyikám! 
Szívbéli jó Barátom!
Mindnyájan, akik itt vagyunk 

azért jöttünk, hogy utolsó Is-
tenveledet mondhassunk Neked. 
Örökre való eltávozásod nagyon 
váratlanul érintett mindnyájunkat, 
sok-sok fájdalmat okozva nekünk. 
Drága szép nagy családodnak pe-
dig egy örökre való, pótolhatatlan 
nagy űrt jelent.

Legjobb Barátomnak az elvesz-
tése pedig annyira összeszorítja a 
torkomat, hogy a fájdalom miatt, 
amit érzek, nem fogok tudni Hoz-
zád méltó búcsúztatót elmondani, 
felsorolva szép érdemeidet és 
munkásságodat. Pedig volna bőven 
miről beszélnem.

Az emigráns élet Neked sem volt 
könnyű. Te sem bővelkedtél ifjú 
korodban a földi javakban. Minde-
nért nagyon meg kellett küzdened, 
de erős akarattal elérted, hogy 
neved magas körökben is ismertté 
váljék. Argentína, Brazília és még 
Egyiptom is őrzik lelkiismeretes 
és kiváló munkád maradandó 
emlékeit, eredményeit.

Isten kegyelméből valóban iga-
zán boldog házasságot kötöttél 
és drága feleségeddel sok-sok 
nehézséget leküzdve felnevelted 
ritka szép nagy családodat, és 
még számos unokád szeretetét és 
csókjait is élvezhetted. 

Mindig törhetetlen, szilárd és 
önzetlen jó magyar voltál. Soha 
sem csalódtam, ha magyar ügy-
ben Hozzád fordultam. Magyar-
ságszolgálatod tett méltóvá és 
érdemessé arra, hogy úgy a Vitézi 
Rend, mint a Szent László Lovag 
Rend is felvett a tagjai közzé. 

Most, a búcsúzó ölelés és kéz-
szorítás helyett, útravalóul egy 
darabka Magyar Földet adok 
Szülőhazád földjéből, néhány 
levelet erdeinek lombjából és róná-
jának kalászából és vadvirágaiból, 
amelyért soha sem szűntél meg 
áldozatkész fi ának megmaradni. 

Búcsúzok Tőled úgy a ma-
gam nevében, mint a Vitézi Rend 
Vezetősége és minden vitézi Rend-
társad valamint a Szent László 
Lovag Rend - amelyiknek mint 
Dél-amerikai Széktartója - Te 
is tagja voltál, és minden Szent 
László Lovag Rendi Rendtársad 
nevében is. 

Példátadó emlékedet örökre 
őrizni fogjuk. 

vitéz Ladányi Domonkos


Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

özv. KORPÁDI SÁNDORNÉ
szül. Odri Zita

2008. június 20-án Bernálban, hosszú 
betegség után 93 éves korában elhunyt.
Gyászolják:

Terek Józsefné Odri Ilonka, húga 
Terek Zsófi  és Jakab Nándor
Terek Rudi, felesége Alejandra és
     leányai Natalia és Nadia
és a kiterjedt rokonság Szegeden.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

Lapzárta utáni hír: özv. Meleg Lorántné 
Íjjas Irénke 91 éves korában július 1-jén 
csendesen elaludt. Amennyire elszomorít 
bennünket a hír, annyira meggyőződésünk, 
hogy hosszú szenvedéséből jókor és béké-
ben vitte el az Úr. Ez adjon a hátramaradot-
taknak is vigaszt. A HKK hűséges és lelkes 
olvasóját veszti el benne, akinek mindig akadt 
biztató és elismerő szava irántunk. 

Emlékét őrizzük!                           (HKZS)
--------------

„Globális fölmelegedés”? 
Őszi havazás Haynal Attiláéknál 

Villa General Belgranóban (08.5.28). 

ünnepelt! A 100-fős csoportnak sajnos csak hajnali 3-ig 
volt szabad a nagyteremben randalírozni. Mint szemtanú 
bizony mondom: kár, mert minden vendég nagyon élvezte! Ezért 
szívből kívánjuk, hogy a következő 50 jobb, szebb, öröm- és szere-
tetteljesebb legyen! Ezt üzeni fi ad, Pisti!”  Mi is gratulálunk!
- Jóval kevésbé kedélyes élményen kellett magát túltennie Dr. 

Faix Dórának, akit az Iparművészeti Múzeumban megtartott 
sikeres előadása után az ájulás környékezett, amikor észrevette, 
hogy egy óvatlan pillanatban eltűnt mellőle a táskája, a laptopja, 
a fényképezőgépe - egyszóval a Magyarországról magával hozott 
egész vagyona. Sajnos nemcsak az anyagi értékeket, hanem 14 év 
szellemi munkájának eredményét is elvitte Argentína immár kró-
nikussá vált közbiztonság hiánya! Nagy port vert föl a hír, még az 
interneten is, de sajnos hiába - a károsultnak semmi sem térült meg. 
Vele érzünk, és őszintén nagyon sajnáljuk. Ne tartson meg minket 
túl rossz emléknek!

- Kerekes Marci, a 18.sz. Bartók Béla 
cscs. parancsnoka az UBA-egyetemen 
befejezte agrármérnöki tanulmányait. A 
jókedvet még az eső sem tudta meghiú-
sítani - végül öltözékéről nem hiányzott 
semmi, volt rajta liszt, tojás, ecet, sör, 
pezsgő s miegyéb… Gratulálunk, és 
reméljük, hogy pályája megkezdésével 
Argentínában minél előbb rendbe hozza 
az eltorzult viszonyokat a mezőgazdaság 
és a kormány közt! 
- A Buenos Aires-i Zeneterápia Világ-

kongresszust (július 22-27) megelőzően 
sokat kellett utaznia Wagner Gabinak, 

aki augusztusig a Világszövetség elnöke. Így volt Pécsett, Torinóban, 
Limában, Londonban és Kanadában, és helyenként külön kurzusokat 
szervezett, hogy útja költségeit fedezze. Sok munkával propagálta a 
buenosi nagy eseményt, kihívásokkal megküzdve, mivel helyenként 
más-más nyelven adott elő: magyarul, olaszul, angolul. Gratulálunk, 
és bizonyosak vagyunk sikerében!
- A Hungária pótolhatatlan Omarját a Vezetőség 

május 28-án, az Oleanderek pedig 1 napra rá kö-
szöntötték föl pezsgővel és egy saját szerzeményű, 
spanyol szövegű énekkel! Meleg gratulációval csat-
lakozik az AMH is!

- Aguilar Alex és Gál Kati má-
jus 26-án megvendégelték otthonukban az 
Oleander „leánykákat”. Alex mamája és húga 
(Peruból látogatóban) eredeti ceviche vacsorát 
készítettek, ami sokuknak új volt. Kati gulyás-
levese és almáspitéje szintén remekelt. Gyer-
mekeik Réka és Attila rögtönzött gitár-dob-ének 
előadással ajándékozták meg a vidám társaságot. 

- Képíró Magdi Mackó június 8-án kultúrteadélután keretében 
összehívott 12 barátnőt, hogy együtt fi lmen megnézzék a Csík-
somlyón 
2006-ban 
előadott 
rock-ope-
rát.  

- Kesserűné Balogh Judith Angyalka és Kere-
kes Ági esküvőre Peruba utaztak és meglátogatták 
Emődy Nikit és édesanyját, Líviát, akikkel kel-
lemes délutánt töltöttek és fölemlegették a régi 
időket. 

- Július 4-en a Sebess család nagyrésze ösz-
szesereglett Budapesten, mivel Mariana a 
budai Királyi vár Oroszlános Udvar teraszán 
különleges kitüntetést vett át: a Fehérasztal Lovagrend Nagy Arany 
Keresztjét! Gratulálunk! (Bővebbet következő számunkban.) (HKZS)

Megérdemelten örült a közsze-
retetnek örvendő Omar-Zoli!

A 12 
barátnő

Való-
ban 

meleg-
szik a 
Föld? 

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

Ezzel jár a dicsőség!

(hátul): Víctor González apóstárs, Becske Mili 
(Bálint lánya), ifj. Becske Gábor, id. Becske Gá-
bor, Becske László György (Kalifornia), Zorozáné 
Becske Mónika és férje Gerardo Zoroza (Zárate), 
Becske Bálint; (középső sor): id. Becske Gáborné 
Bakos Emöke, előtte Zoroza-Becske Mikel és kis-
húga Arantxa, Becske Theo (László fi a), Becske 
Lászlóné Cristina González, előtte Zoroza-Becske 
Lukács, Becske Emmi (Bálint lánya), Becske Bá-
lintné Andrea Enrietto A csodálatos, fííí-

nom perui ceviche

Patrícia, a körülrajongott vedette  

Emődy Niki és az elnyűhetetlen Lívia
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Bizony csodálatos a magyar 
zene és dal vonzóereje idege-
neknek, argentin testvéreinknek 
is. Talán még ennél is vonzóbb 
a magyar néptánc, a Regösök 
mindenkori szereplése. Bona-
partian Edi, Pérez Leidemann 
Nati, Ughy Viktor és Lovrics 
Konszti most is remekeltek. Saj-
nos csak 2 számmal léptek fel, 
egy Forgácskúti legényessel és 
egy kalotaszegi csárdással.

Az előadást az ún. „aranyszalonban” a 
Zombory Pincészet bemutató borkósto-
lója követte. Ezen természetesen szintén 
mindenki részt vett. Zombory István a 
magyarországi pincéjéből, Tokajról hozta 
a legfi nomabb Furmintot, sőt a legdrágább 
aszút is. Nagy szakértelemmel magyarázta az 
argentinoknak, hogy mi a „titka” a magyar 
Tokaj-vidék borainak. Hány évet és mennyi 

munkát igényel, 
mire asztalunkra 
kerül. Nagyon ked-
vesen, családja tag-
jaival együtt házi 
sóssüteménnyel és 
egy pohár finom 
borral megkínáltak 
minden vendéget. 
Köszönjük! 

(Képanyag Bonczos)

a Segélyegylet nem éppen rózsás, de megnyugtató hely-
zetét. Nagyon boldog voltam. Úgy éreztem, hogy érdemes 
volt a sok munka, erős bevetés. A jó 
Isten segített. Mindenki jókedvűen 
mosolygott. Ez volt a legfonto-
sabb. A gyűlés után az Igazgatóság 
a résztvevőket idős testvéreinkkel 
együtt kitűnő ebédre hívta meg. 
A székelykáposzta és túrós rétes 
Némethné Lenke és Lomniczyné 

Letti remeke volt. 
A kákabélűeknek 
a fi nom sült csirkét 
franciasalátával 
Éva h. igazgatónőnek köszöntük meg. 

Leírhatatlan öröm fogott el. Három asz-
talhoz is hívtak. Mindegyiknél ettem pár fa-
latot, közben szaladgáltam és lefényképez-
tem a kerek asztaloknál vidáman ebédelő 

Az elmúlt hetek, sőt hónapok nyugtalanságát, Argentína 
eddigi válságos politikai helyzetét még a nagy napilapok-
nak is nehéz volt részrehajlás nélkül, higgadtan elemezni. 
Júniusra e sorok írásakor annyira elmérgesedett a helyzet, 
hogy a mezőgazdaság és a kormány között a már március-
ban megkezdődött háború a következő megjelenésünkig 
adott esetben még forradalomba is torkollhat - hogyan írjak 
békéről június végefelé? 

Az argentínai magyar közösség bevándorló tagjaiból én 
már a legidősebbek közé tartozom. Azok, akik szorgalmuk 
és szerencséjük folytán vezető szerephez jutottak, már 
Argentínában születtek, és itthon vannak. Nem lehetünk 
- és nem is vagyunk! - közömbösek a körülöttünk morajló 
helyzetre vonatkozólag. Ha lenne egy komolyan összetartó 
ellenzék, ha lenne egy régi magyar mintát követő Kisgaz-
dapárt, vagy Szocialista párt egy szavahihető vezéregyé-
niséggel, akkor mind arra szavaznánk és – minden igyeke-
zetünkkel – azt pártolnánk. Sajnos eddig ilyen nem jelent 
meg a színpadon, sem a Plaza de Mayón… Ezért, ebben a 
felkavart nagy VIHARBAN, hol aggódva, hol bizakodva, 
imádkozva szépen csendben várjuk a 
helyzet kialakulását.

*
Mindazonáltal kolóniánk életében 

a VIHARNAK vannak látható és 
érezhető összetartó hatásai. Ilyen volt 
május végén a magyar Segélyegylet 
Szent István Otthonában a május 18-
án megtartott évi közgyűlés. Soha még 
ilyen szép számban nem jelentek meg 
a tagok. Az Otthon pénzügyi intézete 
modern vetített képekkel, szemüveg 
nélkül is látható adatokkal mutatta be 

résztvevőket. A 
szalon asztalán, 
ahol  nem ebé-
delt senki, ezüst 
domborművel dí-
szített nehéz doboz 
ötlött a szemem-
be. Megszólított az 
érctégla. A fény-
képen is látható 
szöveget jól el lehetett olvasni:
A Dock Sud-i Magyar Egyesület Tagjainak hazafi as érzését 
tartsa ébren ez a marék magyar föld, melyet szeretettel kül-
dött Dr. Rakovszky Iván, m. kir. belügyminiszter, a magyar 
Nemzet és kormánya nevében. - Anno 1926.

Egy darab történelem! Minden Magyarországból 
Argentínába elvándorolt, elmenekült magyarnak a törté-
netét foglalja össze ez az érctégla. Egy regényt éreztem 
megelevenedni. Faggattam Molnár Lászlót, a Segélyegylet 
igazgatóját, hogy mi ennek a „téglának” a története, hogy 

került ez ide? Neki köszönhetjük, hogy megismer-
hettem és beszélhettem ennek a történetnek még élő 
szereplőjével, a névrokon Molnár László József-
fel, annak a Molnár Ödönnek a fi ával, aki a Dock 
Sud-i Magyar egyesületet és annak folytatását, ezt 
az Otthont a magyar Segélyegylettel együtt alapí-
totta. Érdekes, megható regény! Számomra annál 
is meghatóbb, mert az érctéglában Argentínába 
eljuttatott nehéz, magyar földet az én hazámban, 
az én nagyszüleim sírja körül, Csongrád megyében 
ásták és Szentesen hitelesítették. 

(A beszélgetést a 93 éves Molnár Józseffel a 
következő számban közöljük. Szerk.)

Nehéz egy optimis-
tának Argentínában 
ma könnyed hangon 
bármi biztatót írni. 
Nekünk két hazánk 
van. Ennek köszön-
hetjük, hogy magyar 
szívünk örömmel, 
büszkén dobog a 
minden várakozást 
felülmúló sikert ara-
tó Magyar Kultu-
rális Hét után, amit 
az Ars Hungarica 
rendezett június 9 és 
16 között a főváros 
Iparművészeti Mú-
zeumában. (l. részle-
tes beszámoló 9.o. Szerk.) Az ünnepi hét utolsó 
előadásáról egy álomszerű barokkopera után, 
lebegő hangulatban kiléptünk az utcára, ahol 
a város legfontosabb terein és az elnöki palo-
ta előtt haragos tüntetők doboltak… 

Ez a magyar ünnepi hét nemcsak ma-
gyaroknak, de argentin barátainknak is a 
gondokból való kikapcsolódást és egyből 
maradandó élményt jelentett. Nem vagyok 
sem irigy, sem féltékeny. Belátom, hogy a 
szétszórtságban, diaszpórában élő magya-
roknak legfontosabb feladata megismertetni 
- és külföldön is elismertetni - egyedülálló 
magyar kultúránkat. Gratulálunk Leide-
mann Sylviának és Székásy Miklósnak,  
hogy fáradságot nem kímélve sikerült ezt a 
nagyszabású, kiváló eseményt művészileg  
létre hozniuk, és külön köszönet illeti Agár-
dy Zsoltot, a nagyvonalú főszponzort!

A legnagyobb sikert Haydn „L´Incontro 
improvviso” című operája aratta, amely há-
romszor került bemutatásra az Ars Hungarica 
zenekarával, kitűnő operaénekesekkel. A 2. 
szereposztásban Laura Penchi csodálatos 
szoprán énekelte Rezia szerepét. A rendezők 
nagyon ügyesen oldották meg a színpad 
hiányát és a világítást. Kihasználták a gótikus 
díszterem légkörét, karzatait és lépcsőit a 
főszereplők egy-egy megjelenésére. A világ 
nagyobb operaházaiban bevezetett szövegve-
títés (ezúttal spanyol fordításban) is segített 
megérteni a vidám történetet. Ez azért nem 
mondható feleslegesnek, mert ez ennek 
az operának dél-amerikai ősbemutatója 
volt. Paul Bardin zeneszakértő bevezető, 
ismertető előadásán kihangsúlyozta, hogy 
Franz Joseph Haydn több mint 30 évig Ester-
házy Miklós herceg zenei nagymestere volt. 
Magyarországon, Esterházán komponálta 
úgy ezt, mint számtalan más ismert művét. 

Két estén hallhat-
tunk előadásokat 
Márai Sándor ma-
gyar írónk spanyol 
nyelvterületen „fel-
fedezett” műveiről. 
Magyarországról 
D r.  F a i x  D ó r a 
számos adatot ve-
t í t e t t  v á s z o n r a , 
amiből leszűrhettük 
Márai hihetetlen 
sikerét az elmúlt 
10 esztendőben. 
Előadásából egy ér-
dekes konklúzióra 
jutottam. Márainak 
sehol, talán még 

Magyarországon sincs napjainkban akkora 
sikere, mint a spanyolnyelvű országokban 
egy fiatal írónőfordítónak köszönhetően, 
aki teljes szívvel átérezte Márai romantikus, 
fi lozofi kus, melankolikus lelkét. Megízlelte 
Márainál a magyar nyelv változatos, kicsit ci-
rádás, kifejező stílusát, amire a spanyol nyel-
vet remekül „ráhangolta”. Úgy képzelem, 
mint amikor egy zenekarban a prímhegedűs 
minden zenészhez odamegy és megpengeti 
neki az alaphangot. Vajon van Márainak 
ugyanekkora sikere Németországban vagy 
Angliában, mint spanyol nyelvterületen? A 
könyv magyarul ugyanaz. Frankfurtban a 
híres Könyvkiállításon ezelőtt 12 évvel az 
első díjat Márai nyerte meg az Egy polgár 
vallomásai című művével. Tudtommal azóta 
egyik könyve sem ért el ott akkora sikert, 
mint pl. Argentínában. Nincs is annyi könyve 
németre lefordítva, mint spanyolra.

Minden előadáson örömmel vettem részt, 
de helyszűke miatt nem tudok mindegyikről 
beszámolni. A magyar közönségnek kétség-
telenül a június 13-án rendezett program 
tetszett a legjobban. Az előadás első felében 
Liszt Ferenc csodálatos zenekölteményeit 
élvezhettük a fi atal, igen tehetséges Hugo 
Schuler zongoraművész tolmácsolásában. 
A program következő élménye az Ars 
Hungarica Kórus, mindannyiónk kedven-
ceinek fellépése volt. Kizárólag magyar 
népdalokkal örvendeztettek meg. Pászti 
Miklós, Bartók Béla, Kodály Zoltán és 
Ligeti György feldolgozásában a legszebb, 
legismertebb népdalok csendültek fel Lei-
demann Sylvia lendületes vezénylete alatt. 
Mellettem egy ismert napilap kiküldöttje ült, 
aki bár nem sokat értett a zenéhez nem akarta 
elhinni, hogy a kórus nem kizárólag magyar 
anyanyelvű énekesekből áll. 

Születésnapok
- Június 8-án töltötte be 98. születésnapját Dr. 

Kehidai Gábor. Nagy szeretettel vettük körül 
unokahúga, Rubido-Zichy Ivánné, Hohenlohe 
Senta házában, egy vidám ebédre gyönyörűen 
megterített asztal körül. Gábor szokott jó 
humorával hálásan fogadta a jókívánságokat.

- Ugyancsak június 8-án töltötte be 69. 
születésnapját Keglevich Miklós. A fényes 
megünneplését meglepetésnek szánta felesé-
ge, Mária, de nem hiszem, hogy ne tűnt volna 
fel Miklósnak a vidáman feldíszített lakás 
és az előkészületek erre az estélyre. Öröm 
volt látni, hogy az ünnepelt milyen boldogan 
fogadta vendégeit. A kitűnő hangulatot emel-
te az is, hogy minden gyermeke, unokája 
(kivéve a 2 hónapos kis Miklóst) jelen volt, 
és körbefogva apjukat-nagyapjukat, együtt 
táncoltak. Az igazán nagylelkű házigazda 
minden jelenlévőt meghívott jövőre a 70., 
kerek számú születésnapra. Adja Isten, hogy 
úgy legyen! 

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

Néhány rövid hír utazóinkról
- Szép nyári színben és jó kedvben megjöt-

tek Terek Zsófi  és Jakab Nándor Magya-
rországról és - Egyiptomból! Elragadtatással 
mesélték, hogy kitűnő magyar idegenvezető 
kísérte őket vízen és szárazföldön. Legna-
gyobb csodálkozásomra megmagyarázták, 
hogy útjukat Budapesten kezdték egy ma-
gyar csoporttal. Ígérték, hogy legközelebbi 
számunkban beszámolnak róla. 

- A magyarok, akárcsak az argentinok sze-
retnek panaszkodni, de még jobban szeretnek 
utazni. Kedves levelet kaptam Budapestről, 
Trefán Erzsikétől. Június 7-én indultak el 
édesanyjával együtt Magyarországra. Er-
zsike mama, aki már majdnem minden híres 
zarándokhelyet bejárt Európában, az idén 
Lourdes-ba készült. Legnagyobb meglepe-
tésükre semmilyen külföldi túrára már nem 
kaptak Pesten helyet. A magyarok utaznak! 
Ez nekik jó, de akik Pestről akarnak magyar 
idegenvezetővel túrázni - jó előre le kell 
foglalják a helyet! A végén csak Dalmáciába 
tudtak ellátogatni pár napra, majd Debrecen-
be, Hajdúszoboszlóra a rokonokkal.

*
Mire a Magyar Hírlapot kezetekbe veszi-

tek, már elmentem. Július 1-jén indulok 
Budapestre, ahol részt veszek unokám, Zi-
lahi Sebess Mariana „lovaggá” avatásán. 
Július 4-én a Királyi Vár oroszlános tera-
szán, a gasztronómia ünnepén veszi át Ma-
riana a Fehérasztal Lovagrend Nagy Arany 
Keresztje kitüntetést, a Magyar Köztársaság 
gazdasági miniszterétől. A következő szám-
ban igyekszem róla beszámolni.

Menekülünk a VIHAR elől

MI TÖRTÉNIK EGY VIHARBAN?

Eva Rebechi kiérdemli 
a köszöneteket 

A nagy siker 
mindenkit 
boldogít! 
A ragyogó Dr. 
Székásy Miklóst 
két vidám 
segítőtárs veszi 
körül 
(b.-j.: Paál Magdi 
és Zomboryné 
Kemenes Kati) 

Barátnők a Zombory Pince kedélyes 
borkóstolóján b.-j.: Mahr Lívia, a szerző, 
Oberritterné Judith, Monostoryné Ildikó 

A 98 éves jubiláns Dr.Kehidai Gábor tószttal köszö-
ni meg a vendéglátó Rubido-Zichy Hohenlohe 
Sentának a díszes ünnepi ebédet 

A Museo de Arte Decorativo gyönyörű vaskapuja 
vendégszerető módon nyílt meg a tömegesen 
beözönlő publikum előtt                               Fotó Jakab

 Mathéné Julikának 
lánya Matyi kimutatja 

szeretetét! 

Vidám férfi társaság veszi körül a boldog elnököt! 
b.-j.: Zöldi Marci, Honfi  Jancsi, Molnár Laci elnök, 
Demes Feri, Lomniczy Józsi a VIP-asztalnál

Dr. Luis Collia, felesége Theész Anna Rózsa és 
édesanyja, María T. Arrighi de Colliával, aki az 
Otthon új, elégedett lakója. Mellette a 101 éves 
Vassné Ágoston Rozsó 



12.  OLDAL                                           ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                2008. Július - Augusztus

Lic. Éva Barnaky
Psicóloga

  Consultorio:
15-6220-4948   

4541-0314

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dr. Constantino 
Miguel Alitisz

abogado
Libertad 480  2º  Capital

14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957

cmalitisz@yahoo.com.ar

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - 
kerekesmartin@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DIS-
TRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 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 -  sleidemann@fi bertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) Buenos 
Aires. Tel. 15-6134-1577 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.com.ar

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

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

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

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amená-
bar 1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 - 
amerke@argentina.com
"MINDSZENTYNUM" ARGENTÍNAI  KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@fi bertel.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pacífi co Rodríguez 6258 
(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 - 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 CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. 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. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - fi lipanicslili@gmail.com
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS MÚTUOS – Balcarce 79. Moreno N° 12, 
(3540) Villa Ángela, Prov. de Chaco. Tel. 03735-420-939
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe . Tel. 0342-469-5500 - 
adorjan@ciudad.com.ar
   Atención: 
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242      amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

A  SZEPTEMBERI 
számra  a lapzárta: 

augusztus  10
Anyag és hírek beküldésére 

(54-11) 4711-1242 
amagyarhirlap@yahoo.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

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

Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - 
Gorondi István és Edith - Lomniczy József - Monostoryné Kövesligethy 
Ildikó - Móricz Istvánné - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi 
Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005-től 2007-ig US$ 100.-on felüli adományaikkal támogattak: 
Dr. Alitisz Constantino (2x) - B.Á. (Kanada) - Dőry Ilcsi - Erdődy 
József (2x) - Dr. Farkas Ferenc (3x) - Gorondi István és Edith - 
Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - “Instituto Internacional 
de Artes Culinarias Mausi Sebess” - K.I. - Luraschiné Földényi Judith 
(Ausztria) - Móricz Istvánné (2x) - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) 
(3x) - N.N. -  N.N. - Dr. Orbán László (3x) - Rubido-Zichy Hohenlohe 
Senta (3x) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa (3x) - Zombory 
István - Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich (x2)

Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség 
nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

2008: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Némethy Kesserű Judit 
(USA) - Móricz Istvánné - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry 
Ilcsi - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - "Instituto Internacional 
de Artes Culinarias Mausi Sebess" - Dr. Alitisz Constantino - N.N. 
- Dr. Besenyi Károly - Dr. Orbán László - Alexis Pejacsevich

A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

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

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

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Dra.  Dancs Zsuzsanna
Abogada

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

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

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

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

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

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő 
véleményét, és azokért minden 
esetben szerzőik felelősek. 
- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk 
vissza. Javítás és rövidítés jogát 
fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,  kijavított, 
és e-mailen beküldött  írások a 
közlésnél előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befi zetése után közlünk. 

A havi lapzárta után történt esemé-
nyekről szóló beszámolók és hírek 
csak egy hónap késéssel jelenhetnek 
meg. Számítunk Olvasóink szíves 
megértésére!
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

Rakd el  a  HUFI minden számát úgy,  hogy -  mint  kis  „könyvecske” -   a  kezed ügyében legyen.
A néprajz,  néptánc,  cserkészélet  gyöngyszemeit  gyűjtögetjük számodra!

Olvasunk… és gondolkozunk: „Fordított világ”

Havi „HUFImondat”: 
Gondolom, hogy a mennyországban intéződnek el azok az ügyek is, 
amelyekre a földön nem voltunk képesek...                                 (ZK)

Minél józanabb, annál tudatosabb a gond, biztosabb 
az érzés. Részben teljesen természetes, hogy szenny-
telen maradhatott meg magyarságunk a diaszpórá-
ban, hiszen ellenünk sosem fordult senki, legfeljebb 
évtizedeken keresztül a közömbösség volt a jellemző 
viszonyulás felénk... Ma viszont az elszomorít: 
veszélyben álló identitással imbolygó hazai magyar 
kellene velünk minél többet beszélgessen. 
Még mindig nem értjük meg egymást. Más dimen-
zióban mozgunk, pedig már semmi sincs, ami szét-
válasszon. Közömbösek vagyunk egymáshoz. Van 
az „ő” magyarságuk és van a „miénk”. Szörnyű. 
Valóban furcsa, elképesztő fordított magyarságot 
élünk... Mennyire vagyunk felkészülve erre? Az 
otthon, a drága föld íze, a meleg tűz, a „lényünk” 
teljes megőrzése kiszakadt a hazából, messzi tájon 
történik. Nem a havas hegyek alján, nem az ősi 
város emlékműves utcáin, máshol maradt meg 
fontosnak, lényegesnek a mivoltunk, a kultúránk 
sürgős ápolása. 
Itt, Argentínában nap mint nap térnek vissza hozzánk 
(a közösségbe, a Hungáriába) olyanok – édesek! -, 
akik „visszakeresik” eredetüket, hovatartozásukat, 
majdnem elfelejtett anyanyelvüket: a magyart! Azt a 
magyart, amit mi még annyira „magyarul” beszélünk 
(sic), amelyet még meglepően „magyarosan” ejtünk 
ki, és sokan (én is) szótár után kapkodunk, ha valami 
nem jut eszünkbe „magyarul”. Ha csodálkozva (néha 
gúnyosan) kérdezik tőlünk: hogy lehet, hogy „még” 
és „így” beszélünk?, legtöbbször az lehet a válasz, 

hogy: ...hát „érezzük”, hogy kell mondani helyesen 
(kérem elolvasni Lajtaváryné B. Zsuzsi e havi írását. 
l. HUFI 4.o.). Igen... Ilyenekre gondolok itthon, a 
„meleg” magyar lakásomban, a La Plata folyótól pár-
száz méterre, míg, teljes természetességgel cifrázom 
(díszítem) a legújabb kalotaszegi viseletem mellényét. 
Például Erdélyben - ahol aztán igenis él még az elmé-
leti hagyomány (más elcsatolt magyarlakta területeken 
is)! - már alig készül új viselet. Mert drága, mert már 
a szuszékokban alusszák álmukat a XX. században 
még nagyra becsült szokásnak isteni darabjai. Mert 
fontosabb lett nyugat szokásait lemintázni, mert a 
szabadságot meg az Uniót úgy kell megtisztelni, hogy 
lemondunk arról, amik s akik voltunk s vagyunk: 
magyarok! Lehet, hogy ezért szóródtunk széjjel s el 
a hazából: hogy akik „kint” maradtunk, „kincstár” 
legyünk mindhalálig.
Tovább gondolkodom: A magyar földet nem kéne el-
adni idegennek. A magyar régi-szép viseletdarabokat 
sem! S ha ez muszáj megtörténjen, kérem az Istent, 
hogy legalább ismét magyar kezekbe kerüljön; ne 
angol vagy japán építse házát a történelmi hazánk 
földjére; ne szuvenírt gyűjtő turista vegye meg a szép 
szakácskát (a), muszulyt (b) s ne táncoljon idétlenül 
műcsárdást egy balatoni csárda teraszán a „felvá-
sárolt” hagyományos főkötőben (c)!   Zólyomi Kati
(a): palóc parasztkötény
(b): elöl nyitott szabású felhajtott kalotaszegi szoknya
(c): férjezett asszony fejviselete, amely felkontyolt haját
       fedi.

Argentínai Magyar Cserkészcsapatok 

5 0 .  C s e r k é s z b á l j á n
Műsor

Megnyitáskor ünnepélyes bevonulás
Palotás, az Ars Hungarica kamarazenekar és 

magyarországi cimbalmos kíséretével
Elsőbálos lányok bemutatása

Keringő
Vacsora, zene és operettáriák kíséretével, 

élő előadásban
Csárda az első emeleten

Hagyományos magyar táncok
Erdélyi Fejedelmi tánc

Csárdás - Táncház
Tánc (Dj)

Záró tábortűz

Mulassu
nk 

együtt!

Asztalfoglalás és jegyek elővételben 
Horizons (Lomniczy József)

Av. Quintana 302, Cap. – 4813-3204
Club Hungária (Sr. Omar Giménez)

Pje. Juncal 4250, Olivos – 4799-8437

KI KICSODA a Hungária fiataljai közt

A Vigyázó csúcsa alatt fekszik a falu, s benne a nép
azt figyeli, miként a hollywoodi sztárénekes fellép.
Hogy nyugat felé mi történik, mi ismerjük azt jól:
Ott varrunk még népviseletet vászonból, kasmírból.

A Budapesti utcákon „nyilvi”, hogy a pénz ugat,
és kendős asszonykák drágán adják el népi ruhájukat.
Buenos Aires városában néptáncos őrzi meg a lépést,
„Ezüstfolyó” mellett varrnak pártára, mellesre díszítést.

Messzi földön az vallja magát magyarnak,
kinek honfitársai érzés nélkül otthon haldokolnak,

míg a szétszórt magyar gyűjti népdalait s igyekszik -
tán a zengő hagyatékot valahányan meg is mentik.

2008. augusztus 30-án, 20.30 órakor - Palacio San Miguel – Suipacha 84, Capital

              Találkozzunk mindannyian az 

Itt ülök Olivoson, a Ricardo 
Gutiérrez utcában - nem először s 
bizonyára nem utoljára, szemben 
két serdülő, de igen férfias termetű, 
teljesen egyforma magyarszárma-
zású legénykével. Nem azért mon-
dom, hogy „teljesen egyforma” az 
ikerpár, hogy csupán kinézésüket 
elemezzük, hanem inkább azért, 
mert kedves természetükben is 
hasonlítanak egymáshoz.

Mosolygósak, ihletettek, tehetsé-
gesek, egészséges lelkű, lágyszívű 
emberkék. Ez nem hízelgés, mert 
Lajtaváry Ricsit és Andrást 
szeretem... Nyilván csak alátá-
masztom azt, amit mondanának 
róluk mindazok, akik ismerik őket. 
Az, aki a világ bármilyen távoli 
csücskében tartja kezében most a 
HUFI-t, hadd tudja meg, hogy a 
két testvér (e sorok akarják meg-
ismertetni életük kis részét) egy 
olivosi magyar család melegében 
nőtt fel ilyenre. Ahol mély gondol-
kodású nagyszülők (id. Benedek 
László cscst., Benedekné Marika 
cst.), lelkes magyar érzésű szülők 
(Lajtaváry Endre cst., Lajtaváryné 
Benedek Zsuzsi cst.) és még két 
szeretett testvér mellett (Lajtaváry 
Zsuzsika st., Lajtaváry Márton őv.) 
kapták azt a tápanyagot, amelyre 
az Anyaországi fiatalság bizonyára 
irigykedhetne, ha tudna róla. 

Június 8, délután... kint söté-
tedik, és a lelkiismeretes Zsuzsi 
mama megjegyzi, hogy siessünk: 
még az iskola feladataival is kéne 
azért foglalkozni! (és kimegy a 
konyhába, hogy hagyjon minket 
„elbeszélgetni”). Most a két fiú 
határozottan élvezi a riportot meg-
előző hangulatot! Várják a kér-
déseket, és elképzelik a HUFI-t 
a saját fényképeikkel az első 
oldalon. Meglepetésükre közlöm 
velük, hogy külön-külön fogom 
feltenni kettőjüknek ugyanazokat 
a kérdéseket. Ezután Richárd is 
elvonul a konyhába... Íme beszél-
getésünk, mindkét eredménnyel.

Első kérdésem máris megdöb-
bentette az interjúvoltakat:
Zólyomi Kati: András, mikor s 

hány órakor születtél?
Lajtaváry András: 1991-ben, 

október 17-én születtem, nem 
tudom hánykor, de testvéremnél 
egy perccel előbb!
ZK: Mit jelent számodra a ma-

gyarság? Mi a legerősebb kötődé-
sed az olivosi klubhoz?
LA: A magyarságom „minden”. 

Az egész családom, dédnagyszü-
leim, nagyszüleim, szüleim, min-
denki magyar... Nagyon fontos, 
hogy én majd továbbadjam a ma-
gyarságot gyerekeimnek, unoká-
imnak is. Hogy ne vesszen el a 
nyelv sem! A klubban történik 
majdnem minden, amit csinálok, 
szóval először csak az kötött hoz-
zá. Most már a barátok is, akikkel 
nagyon jóban vagyok, még jobban, 
mint az iskolatársaimmal.

Lajtaváry Richárd: A magyar-
sággal születtem, fontos nagyon, 
mindig magyarul beszéltem itthon, 
németül és spanyolul csak az 
iskolában tanultam meg később. 
A mindennapi életemhez tartozik. 
Hozzászoktam. Az életem más 
lenne nélküle, és nem biztos, hogy 
szeretném... (elgondolkozik).
ZK: Jelen pillanatban, melyik 

foglalkozásodat élvezed a legjob-
ban?
LA: Hát most a néptáncot! Mert 

barátaim is bejárnak, a tanárokat is 
szeretem. De azért mást is élvezek 
nagyon. Cserkészet, ZIK, az is 
mind magyarság nekem!
LR: A „zenélést” a BOLDOG-gal! 
ZK: Elképzelted már a jövődet?
LA: Nem, még egyáltalán nem...
LR: Inkább álmodozom felőle... 

Nagyon szeretném, hogy a BOL-
DOG egyre jobb legyen, fejlődjön 
és megmaradjon! Hogy elmehes-
sünk Magyarországra, és az ottani 
emberek láthassák, hogy még 
zeneegyüttesünk is van itt Argen-
tínában! Kicsiben kezdtük egy 
születésnapi ünnepségen a cser-
készház alján, egy csomó argentin 
előtt - és magyarul énekeltünk... 
Szerintem az az érdekes bennünk, 
hogy két nyelven adunk elő... A 
jövőben talán jó lenne angolul 
is énekelni. Bár ezt Tamás nem 
akarja (Zaha Tamás st. az együttes 
énekese. ZK.)
ZK: Mondj négy jó tulajdonságot 

ikertestvéredről.
LA: (mosolyog) Vicces, jókat 

tudok vele nevetni, nagyon megért 
engem (sokszor szinte „telepatiku-
san” gondolkozunk), észreveszi, 
amikor szükségem van rá, segít 
mindenben.
LR: nagyon vicces, sokat tudok 

rajta nevetni, nagyon élvezem, 
hogy „létezik ő”, megbízható, na-
gyon nagy dolog, hogy lehet egy 
testvérben ennyire bízni... És az a 
jó, hogy sosem vagyok egyedül.
ZK: Gondolod, vagy „érzed”, 

hogy a közösségünk „már” számít, 
épít rád?
LA: Igen, persze! Érzem! Tudom! 

Új kisgyermekek őrsvezetője 
vagyok, és az én munkám őket 
fejleszti, támogatja, és tanulnak 
tőlem. Szerintem ez egy nagy 
felelősség!
LR: Nem tudom ezt így kimon-

dani... De a jövőben sok mindent 
szeretnék tenni érte, úgy, mint 
László nagybácsim tette! (ifj. Be-
nedek László cscst. ZK.)
ZK: Sorold fel, miket csinálsz egy 

héten keresztül.
LA: Iskola, tanulás (Instituto 

Ballester, német iskola. Az utol-
sóelőtti évet járom), és aztán a ma-
gyaroknál a cserkészet, a magyar 
iskola szombatokon, és a tánc-
csoport szerdán és pénteken este. 
Van egy zeneegyüttesem magyar 
barátaimmal és testvéremmel, a 
                                              Folyt. a II. oldalon

Lajtaváry Richárd őv. és Lajtaváry András őv.
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LA: Aki megfigyel minket, észre-
veheti!
ZK: Nem igazzzzzz!
LR: Természetünk egészen más. Én 

(azt mondják) komolyabb vagyok, 
jobban vigyázok a kinézésemre (And-
rás mereszti a szemét) és másképp 
öltözködöm. Vaskosabb vagyok (alig. 
ZK.)  és egy kicsit magasabb. A han-
gom sokkal mélyebb, és lassabban 
beszélek.
LA: Igen, más a „stílusunk”! Sová-

nyabb vagyok, és igen, telefonon meg 
lehet minket különböztetni. 
ZK: Hát most már sokkal nyugod-

tabb vagyok (nevetek). Köszi. Szóval 
fel kell hívjalak telefonon... Adhatok 

tippeket: András mindig karkötőket s nyakláncokat használ. 
Lezserebben öltözködik, és sokkal „zajosabb”, mint Ricsi... 
Aztán egyenruhában a nyakkendőgyűrűt kell megfigyelni és 
a cserkészing khakiszínű árnyalatát. Andrásé sárgásabb. 
Aztán minden nézeteltérés elkerülendő, nagyon egyszerű: 
hangszer mögé kell őket állítani, s mivel azt mindenki tudja, 
hogy András gitáros és Ricsi dobos, el van intézve! Persze 
a hangszer „kéznél kell legyen”, ami a dobok méretével 
végtelenül praktikus megoldás! Tessék. Sok szerencsét 
kívánok! (jót kacagunk megint).

*
Zárónak, ezt is játékosan, listát készítettem az ikreink 

magyar foglalkozásairól:
- aktív cserkészek, mindketten őrsvezetői munkát végez-
   nek  a 18.sz. Bartók Béla csapatban -
- a ZIK vidám diákjai -
- a REGÖS néptáncegyüttes nélkülözhetetlen tagjai -
- a BOLDOG rock-együttes zenészei -
- a PFK magyar fociválogatott játékosai -
- színdarabok, műsorok lelkes színészei -
- mindnyájunk szeretett, megbízható barátai!
(elfelejtettem: persze iskolába is járnak!).

LA: Nyár!
LR: Tavasz.
ZK: Egy szín:
LA: A zöld.
LR: Fekete.
ZK: Reggel vagy este:
LA: Reggel.
LR: Reggel.
ZK: Zaj, vagy csend:
LA: A csend megbolon-

dít! Zaj.
LR: Zaj!
ZK: Kedvenc étel:
LA: Rántott hús krump-

lival és „napolitana” 
(kedves külföldi olvasók: 
ez egy rántott hús-szelet 
paradicsom szósszal, sonkával és olvasztott sajttal beborít-
va. Remélem, ezt nem éppen éhgyomorra olvassák! ZK).
LR: Rántott hús sült krumplival!
ZK: A hit:
LA: Fontos... A cserkészetben erre építünk, ugye? (közben 

bejön a szobába András nagymamája, és komolyan figyeli 
unokája válaszát).
LA: (folytatja)… igen, hiszek Istenben...
LR: Hiszek Istenben!
ZK: A hét legkedvencebb pillanata:
LA: Péntek (akkor végződik a kötelesség!)
LR: Szombat.
ZK: Sós vagy édes:
LA: Sós!
LR: Sós.
ZK: Köszi, hogy ilyen nyíltan és kedvesen válaszoltatok. 

Befejezésül hadd tegyek fel még egy-két utolsó kérdést is! 
Mi az előny abban, hogy ikrek vagytok és annyi mindent 
csináltok teljesen együtt? Van-e olyan foglalkozás, amit 
szívesebben tennétek külön?
LR: Értékes és praktikus az, hogy van, akihez forduljak 

segítségért is! Mindig számíthatok rá. „Hasznos” is (ne-
vetünk). Tetszik nekem az, hogy mindig vagy valakivel... 
sosem vagy egyedül. Ez egy olyan kapcsolat, ami a „rendes” 
testvéreknél nem is adódik. 
LA: Egyetértek! Mindenben megosztom az életemet vele.
(Közösen nyomban megalkotunk egy szép mondatot is: 

„útitársak – életfogytiglan”).
LA: Igen, egyelőre még ez így működik. Mi még „házasok” 

vagyunk! (nagyot nevetünk). Mi „speciálisak” vagyunk! Ha 
megyünk az utcán, kedvesen néznek ránk az emberek, mert 
legtöbbször még a hajunk is egyformára nő meg. 
ZK: Nagyon sok mindenki kérdezte már meg tőlem, hogy 

mégis hogyan tudlak titeket megkülönböztetni? Konkréten 
tegnap este Jeszenszky Zsú kérdezte (aki megoszt veletek 
minden néptáncfoglalkozást)... Szerintem mindnyájunknak 
egy különleges módszere van hozzá. Ti melyiket „javasol-
nátok”? Jelen pillanatban más a hajatok. De úgy általában 
nem így szokott lenni...

...KI KICSODA...                                  folyt. az I. oldalról
BOLDOG, ahol gitározom. Keddeken szoktunk össze-
járni gyakorolni. Pont tegnap készítettünk egy cd-re új 
stúdiófelvételt!
ZK: A zene milyen helyet foglal el életedben?
LA: Nagyon fontosat. Mindig úgy éreztem, hogy nem 

tudnék nélküle élni! Zenét hallgatok állandóan, és kompo-
nálok is. Nagyon szeretek gitározni! Papám is nagyon jól 
tud! Mamám is! Nagypapám pedig furulyázott. Egy „zenés” 
család vagyunk!
LR: Nekem a legfontosabbat!
ZK: Van egy „legnagyobb” vágyad?
LA: Most a nagy álmom az, hogy a cserkészet mindig erős 

legyen itt nálunk! De magyarul!
LR: Van! Úgy szeretnék „elmenni”, hogy csináltam va-

lamit!
ZK: Meg tudnád említeni eddigi életed legkimagaslóbb 

eseményét, legmegrázóbb élményét?
LR: Amikor László nagybácsim emlék-istentiszteletére 

mentem a Református egyházba! Végighallgatni, mi mindent 
tett ő! Megrázott! Milyen nagyszerű volt! Én is ilyen sze-
retnék lenni! (l. AMH 08. áprilisi és májusi számok.- Szerk.)
LA: Többet mondhatnék... De eddig a legszomorúbb volt 

nagybácsim halála. Unokatestvéreim miatt is nagy csapás 
volt... Nagy-nagy öröm pedig az, amit az előbb említettem: 
a stúdiófelvétel a rock-együttesünkkel, mert ez már nem 
„házi” gyártmányú, hanem profi szinten készül. Majd adok 
neked képeket erről a napról, hogy betedd a HUFI-ba!
ZK: Én pedig meghallgatom a lemezt és leírom vélemé-

nyemet, jó?
LA: Jó! Perfekt! (nevetünk).
ZK: Valamikor „kihasználtad” azt, hogy identikusak 

vagytok Ricsivel? Átejtettetek-e valakit, valakiket? (ismét 
jót nevetünk).
LA: Persze-persze! Részemről nem úgy, hogy ő ne tudta 

volna, hanem összejátszottunk! (csillog a szeme, míg visz-
szaemlékszik). Múlt héten volt utoljára, matematikaórán az 
iskolában... Ricsi bejött osztályomba valamiért, és a matek 
tanárom - aki egy nagyon jópofa valaki - ötlete volt, hogy 
én menjek vissza a Ricsiébe! Viszont ott pont szóbeli volt 
a táblánál, de mivel pont ez előtt egy hétig hiányzott az én 
tanárom, én nem voltam olyan jól felkészülve, mint testvé-
rem. Mikor megkértek, hogy én menjek előre számításokat 
csinálni, nem éppen jól sikerült... hahahaha! Vicces volt 
azért. Kibírtuk egy egész óráig, és kikéredzkedtem a vécére, 
hogy ismét helyet cserélhessünk!
LR: Pont a múlt héten „cseréltünk helyet” számtanóra 

alatt! Régebben pedig, mikor még egy osztályban voltunk, 
németóra alatt padot cseréltünk, és a tanár azt hitte, hogy 
András vagyok - és fordítva! Így vizsgáztunk az egész 
osztály előtt, András 9-est, én pedig 5-öst kaptam - és test-
vérem nem szólhatott egy szót sem, mert ő akart cserélni, 
mivelhogy azt mondta, hogy nem tanult semmit. Nem 
akarattal vizsgáztam 5-ösre... 
ZK: Mondok szavakat, te is egy-két szóval válaszolj:
Egy évszak:

Z I K H Í R - Z I K Ú J D O N S Á G    -    Micsoda gyümölcsök ezek!
A Zrínyi Ifjúsági Kör 

varázsos vonzótehet-
séggel rendelkezik. 

SSSSSS! Halkan! Ezt nem tudja senki, 
csak Széchenyi István, és ő maga súgta 
meg nekem a napokban, hogy mire büszke 
újabban! Azt mondta, hogy hihetetlen mire 
képesek az argentínai kicsi magyarok! 
Hogy helytállnak, még akkor is, ha néha 
túl sokat kérnek tőlük! 

Azt is megsúgta, hogy nem hisznek neki, 
amikor azt mondja, hogy Buenos Airesben 
még beszélnek magyarul a gyerekek! Hogy 
ő tudja, milyen nehéz, és hogy még olyanok 
is próbálják elsajátítani, akik nem otthonról 
kapták a szép magyar szavak használatát! 
Akkor István, a „legnagyobb magyar” 
megállapodott a ZIK-kel, hogy két csoport 
induljon komoly feladattal:

Alig két évvel halad-
ták meg az első évtize-
det. Még küszködnek a 
bonyolult mondatokkal, 
s habár a „konyhanyel-
vet” kifogástalanul és 
ügyesen kezelik, az 
idén már részt „kellett” 
vegyenek a „szavaló-
verseny” kihívásán! 
Elsőre nem mertek ne-
kimenni, de végül rájuk 
került a sor! 

Hatan vannak, két szép, szórakozott 
szőke leányka (Makkos Viki és Lomniczy 
Micaela) és négy izgága, okos, ravasz és 
csintalan, hirtelen nagyra nőtt fiú (Arcagni 
Sándor, Gröber Berni, Mattiauda Szanti 
és Szilvássy Ignác). Tanóráról sosem hiá-
nyoznak, viszont elérni, hogy figyeljenek 
- újabban magas célkitűzés... Két verset 

tanultak meg és mondtak el a tanári gárda, 
igazgatóság és diákság előtt. Reszketett is a 
kis kezük, a lábfejüket rázták közben, hol-hol 
elgondolkoztak, de elmondták, kiejtéssel, 
rímmel és majdnem hibátlanul a megadott 
anyagot. Tapsviharral örvendett nekik min-
denki, és még díjakat is kaptak utána! 

Másrészt pedig a magyar történelem első 
pillanataival ismerkednek újabban. Már 
teljesen tisztában vannak a Honfoglalás fon-
tosabb tényeivel, az Árpád-házi királyokról 
informálódnak, térképekkel kísérleteznek, 
hegyvonulatokkal és vízrajzzal játszanak. 
Hiszen most járják a játékos tanulás utolsó 
fokait. Nemsokára magyarországi ösz-
töndíjra készülnek, utána pedig bizonyára 
azt mondhatjuk rájuk is, hogy figyeljen a 
magyar világ: szépen beszél magyarul a 
Gesztenye is!

Kerékpárom robogott a fel-
tört olivosi utcákon. Siettem. 
A késői vasárnapi családi 
ebéd belenyúlt a délutánba. 
Rohamosan kezdett lehűlni, 
és a nap éppen hogy ágasko-
dott gyenge őszi sugaraival a 
nagy fák narancssárga lomb-
jai mögött. Négy előtt tíz 
perccel indultam el otthon-
ról és akkurátusan négyre 
becsengettem a Ricardo 

Gutiérrez kétezresnél... Amikor beléptem a 
nappaliba, kellemes, otthonias meleg fogadott, 
és a mindenkori kedves diákjaim csodálatosan 
mosolygó arca. Már déltől ott voltak mindnyá-
jan. A nagy faasztalon egy nyers-piros magyar 
mintás abrosz kukucskált ki a sok jegyzet, 
dosszié és ceruza alól. A kanapén kabátok 
hevertek, a földön pedig hátizsákok.

 Volt, aki magában magolt, volt, aki éppen 

szünetelt egy kicsit, Zsuzsi magyarázott 
lázasan az egyiknek, míg mamája, Marika 
néni állva felügyelte, hogy rend és haladás 
legyen. Miki csípőre tett kézzel tette jóvá 
az egész jelenetet. A kekszeket tányérokra 
borítottam, és 
másodperce-
ken belül csak 
árva kis mor-
zsák bámultak 
felém. Ilyen 
egy vasárnapi 
tanuló délután 
a Buenos Ai-
res-i magyar 
kolónia hétvé-
gi iskolája és 
a  KMCSSZ 
követelményei 
szerint előirt 
vizsgája előtt. 
Megható, iga-
zi, magyar, kiművelt emberebb-emberek 
épülnek így. A jövőnk újabb vezetői, tanárai, 
hagyományőrzői. Hála az Istennek, hogy 
még vannak minálunk csodák, a csodákat 
megvalósító jó fiatalok, akik becsülettel, 
áldozattal és önakarattal tovább is kigyomlál-
ják a gazt az ösvényről. Remélem ők tudják, 
mennyire szeretjük és becsüljük őket ezért.

Zólyomi Kati

A dió az igen fontos táplálék. Be van bi-
zonyítva, hogy az öregedést lassítja, hátrál-
tatja; jót tesz a bőrnek, a termékenységnek, 
a szívnek és a vérnek. Jó hatással van az 
egészségre! Tehát egy értékes elem a szer-
vezet egészséges működéséhez.

Micsoda véletlen! A ZIK-ben is van egy 
csoport, amelynek neve DIÓ. És ez a csoport 

is, mint a diófa gyümölcse, lassítja a magyar-
ság kiöregedését, jót tesz a fiatal gárdának, 
jó hatással van a magyarság egészségére. 
Fiatal, 17 éves gyerekekről van szó, akik 
vállalnak őrsöt, akik táncolnak népi táncot, 

akik még beszél-
nek magyarul, 
akik hajlandók 
még vasárnap is 
együtt összeülni 
magyart tanulni 
a nagy magyar-
ságismereti vizs-
gára.  És bárki 
azt hinné, hogy 
„szegények”… 
Ellenben ők vi-
dáman, pontosan, 
jókedvűen vesz-
nek részt, teszik 
ezt akkor is, ha 
lenne millió más 

dolguk. De ott vannak és magolják a magyar 
városokat, hegyeket, folyókat, királyokat, 
írókat, és verseket… Hihetetlen, nem?

Öröm tudni, hogy vannak még ilyen fia-
talok! Most egymásután két vasárnap össze-
jöttünk Benedekné Marika házában tanulni. 
Persze a lelkes gárdához lelkes tanárok is 
kellenek... Benedekné Marika, Zólyomi Kati, 
Kerekes Miki és Benedek Zsuzsi készítettük 
elő a gyerekeket. Örömteljes munka volt, 
mert hiába… a dió, az dió...

Június 19-én mind sikeresen letették a 
vizsgát! Gratulálunk!

Vizsgázók: Lajtaváry András, Lajtaváry 
Richárd, Lomniczy Melinda, Lovrics And-
rás, Mihályfy Kinga, Szentiványi Juci és 
Papp Gábor. 

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi

... A „DIÓ” viszont vizsgára készül!

A „GESZTENYE” szaval és tanul…
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- Háttér
Az 1933-as gödöllői 

jamboree idején a Ma-
gyar Cserkészszövetség Magyar 
Szolidaritás Napot rendezett. Az 
előre megbeszélt napon cserkészeink 
tábortüzeket gyújtottak egész Ma-
gyarországon és az elcsatolt területe-
ken. A megbeszélt időben lobbantak 
fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a 
Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, 
Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, 
ahol magyar cserkészek voltak.

- Folytatás a XXI. században
2003 augusztusában a Külföldi Ma-

gyar Cserkészszövetség felújította e 
fontos kezdeményezést. Ennek nyomán 
Magyarországon, a Kárpát-medencében, 
Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól 
Buenos Airesig a föld minden magyarok 
által lakott részén fellángoltak a tábortü-
zek, vagy gyertyácskák. Ma már az évi 
munkatervünk állandó része a Magyar 
Szolidaritás Tüze. Kérjük csapatainkat, az 
idén is valósítsák meg 
e tervet!

- Mit tegyünk
A gyertyaláng vagy 

a tábortűz mindenhol 
a helyi időszámítás 
szerint augusztus 20-án este 21 órakor 
lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonal-
tól nyugatra, tehát Új-Zéland, Ausztrália 
vonalától keljen útra és végigkísérve 
augusztus 20-át, Honoluluban aludjék ki. 
Így, amikor Budapesten felröppennek a 
Szent István-napi tűzijáték első rakétái, 
a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 
órája úton lesz, és Honoluluig még ugyan-
annyi órai útja lesz hátra.

-  Formál i sabb 
megemlékezéshez 
javasolt forgató-
könyv

Ha tábortűz vagy 
formálisabb kere-
tekben emlékezünk, 
akkor a következő 
rövid szertartást ja-
vasolhatjuk:

a. Himnusz eléneklése
b. Rövid bevezető a Magyar Szolidaritás
    Tüze akcióról
c. Ünnepélyes tűzgyújtás
d. A jelenlévők sorban felsorolhatják a 

Magyarország trianoni 
határokon kívül élő ba-
rátaik címét (város és 
állam), VAGY felsorol-
juk az elcsatolt területek 
elnevezéseit és meg-
említünk néhány fon-
tosabb várost (például, 
Kárpátalja Ukrajna ré-
sze lett, főbb magyar-
lakta városai Munkács 
és Ungvár)
e. Népdalok vagy hazafias nóták ének-
    lése
f. Zárógondolat elmondása
g. Az ünnepi tábortűz vagy gyertya, mé-
     cses lángjánál mindenki meggyújthatja
   a magával hozott vagy kiosztott gyer-
   tyákat, mécseseket

- Visszajelzések
Kérjük a szervezeteket, egyházakat és 

személyeket, hogy részvételüket jelezzék 
e-mailen: corvinus@mountaincable.net

(KMCSSZ sajtótájékoztató)

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T

M i n i h u f i        

Ötven éve - s egy kivétellel minden 
évben rendezik meg azóta a Buenos Ai-
res-i cserkészcsapatok a hagyományos 
évi gálát: a Cserkészbált! Akik tudják, azt 
állítják, hogy innen terjedt szét a szokás 
az egész világra! Hogy az a négy ember, 
akinek nagyszerű és derűs ihletében meg-
fogamzott, majd megszületett az ötlet, a 
leglátványosabb, legeredetibb társadalmi 
rendezvényt képzelte el.

Fóthy István cst., Balogh-Kovács 
Judith cst., Vass Dénes cst.(+ 2007) és 
Théesz János bácsi (+ 2002) indították 
el és szervezték meg a Club Unione e 
Benevolenza termeiben a „még mindig 
élő” hagyományt. A bál szerkezete azóta 
is kielégíti minden korosztály igényét. 
Olyan mulató est, amely az egész évre ad 
beszélnivalót! Csillog, bemutat, ismertet 
- és beszed! Hát nem zseniális? 

Hiába kritizálják az unatkozó nyelvek 
ezt meg azt, a rendező gárdát, a díszítést, 
a vacsorát vagy a táncprodukciót - cser-
készbál az cserkészbál! Tündöklő-ragyo-
gó, minden színben játszó díszmagyarok, 
ünnepi Bocskai-ruhák, díszes báliruhák-
szmokingok-frakkok, tűsarkú topánkák és 
elegáns lakkcipők koptatják a báltermek 
fényes parkettáját akár keringőre, csár-
dásra vagy a legvadabb rockra, a zsenge 
virágok és gyöngyös cserkészliliomok 
mellett, ízletes koszttal, pezsgők, borok 
s üdítők bőséges megöntözésével. Haj-
nalig! Ameddig nem gyullad lángra a 
tábortűz szikrája, ameddig a népdal meg-
nyugtató hangulata nem ejti mámorba a 
kifáradt mulatókat…

Már a 2. bál óta lánybemutató történik, 
régebben bálkirálynő választással, újabban 
a sokkal kedvesebb éjféli „koronázással”, 
palotás táncok jellegzetes előadásával, 
amelyek közt éjfélkor eddig, az 50 év 

C s e rké s z b á l
Csillog, bemutat, ismertet - és beszed!

A 2008-as, 50. gálabál „elsőbálos” lánykái izgalmas hetei!
elteltével 17 különböző táncműsor került 
bemutatásra, három alkalomkor élő zenei 
kísérettel is!

Van egy név, amelyet nem lehet kihagy-
ni: Graulné Sáfrány Györgyi néniét, aki 
megálmodta és betanította e táncok között 
a három sikeres koreográfiáját: a Palotás, 
a Körmagyar és az Erdélyi Fejedelmi tán-
cokat! És hány száz egyenruhás cserkész 
vonult fel a bálokon azóta! Mekkora szim-
bólum ez! Elég előszedni a mindenkori 
képeket és végignézni az arcokat, visz-
szaidézni a neveket és felsorolni, ki kinek 
a lánya vagy fia... vagy nagymamája! A 
kolóniánk élete vásznán egy cserkészbáli 
képsorozat a legmeghatározóbb portré!

Az idén tizenhat 15-16-17 éves ma-
gyar származású leány izgul (a csalá-
dokat beleértve)!

Már nem egyenruhában, hanem a leg-
szebb hófehér estélyi, szinte királykisasz-
szony öltözetben jelennek meg a részben 
mindenkortól ismert társaság kíváncsi 
szemei előtt! Megnőttek, nőiesek lettek, 
szépek, frissek, álmodoznak - és reszket-
nek. Ez az ő estjük, életük egyik legki-
magaslóbb pillanata lesz. Bemutatkozik 
9 Bogáncs őrsbeli cserkészlány, a magyar 
nagykövet és konzul lányai, valamint öt 
szép magyar unoka Buenosból, vidékről 
és még külföldről is! És mi annyira örü-
lünk velük együtt!

Hatalmas szervezőgárda dolgozik láza-
san, két tucat táncos lát neki a gyakorlat-
nak, beszédek íródnak, szónokok és zené-
szek készülnek, szakácsok gondolkoznak, 
nyomdák műhelyei füstölögnek, és ezer 
telefonhívás megy s jön, mert igen kevés 
idő hiányzik, hogy magyarul, hangosan és 
meghatódva elhangozzék: 

HÖLGYEIM ÉS URAIM, ÁLL A BÁL!
Zólyomi Kati cst.

Ahogy folyik az argentin magyar közösség 
élete, észreveszünk olyan szokásokat, ame-
lyek anélkül, hogy vesztenének erejükből, 
képesek önmagukat felújítani s üzenetüket 
más és változó szemszögekből kihirdetni. 

Érdekes. Megfigyeltem és rádöbbentem 
arra a tényre, hogy az annyi évtizede megtar-
tott tiszteletadás, a komoly „Hősök napjai” 
felvonulás a cserkészek és vezetőik szá-
mára mérvadó élmény és elgondolkoztató 
tapasztalattá válhat! Hogy egy egyenruhás 
cserkésznek, aki Argentínában született, mit 
jelenthet ez a rendszerint nyirkos, csonto-
kig átható hideg őszi délutáni masírozás 
és sorfalállás a hatalmas Chacarita-temető 
egyik részében, azt csak most vagyok képes 
értelemmel felfogni. 

A szertartás semmiben sem kellett meg-
változzon ahhoz, hogy egy fiatal szemé-
ben mégis újnak hasson. A szónoklat és a 
bemondás változott meg. Manapság olyan 
emberek hangjában éled fel az emlékek 
és a fájdalmas szavak ténye, akik üzenete 
közelebb került az itt születettekhez. Az 
idén Kerekes Miklós st. hangja hirtelen 
szívközelségbe hozta a bemondást. A 
tiszteletadó beszédeket viszont olyanok is 
vállalják, akik barátok, családtagok, akik 
tudják - mert tanulták, mert átérzik, mert 
öntudatos magyarok -, hogy a magyar nép 
hősei tették és teszik lehetővé a pillanatnyi 
sikereket, a megmaradási ösztönt táplálták 

Az elese� magyar hősök falánál...
- „a felvonulások soha el nem múló értéke” -

A két csapat és a KÖRS küldöttsége

és elmúlhatatlan példaképet építettek az 
egész magyarságnak! Furcsának tűnik 
azonban az is, hogy még mindig a háború, 
a Forradalom és a száműzetés árnyékában 
járunk...

Ezért számomra valóságos jelkép az 
egyenruhás, árvalányhajas-sapkás, zászlós 
cserkészcsapat fegyelmezett megjelenése a 
temetőben. Ott, ahol később néhány magyar 
ajkú diák mond verset kifogástalanul, ahol 
a Szent László iskola növendékei piros-fe-
hér-zöld színekben játszó egyenruhájában 
szólnak nagy költőinkről, vagy a magyar 
hőstettekről. Maga a koszorúzás is jelkép: 
évről-évre temetjük el veszteségeinket, 
hibáinkat (ez így kell legyen!), és megem-
lékezünk drága honfitársainkról, akik 
halálukkal utat és szabad lehetőséget nyitot-
tak számomra, számodra, minden magyar 
számára a világon. Azért haltak meg, hogy 
mi élhessünk.

Ezt már végképp nem lehet nem megér-
teni!

Minden ősz közepén ott leszünk, magyar 
egyenruhás cserkészek, a hulló sárga levelek 
szőnyegén, a bronzplakátok néma mon-
datait elképzelni, és feladatunkat halkan, 
bensőségesen végigvizsgálni. Mintha egy 
rövidke lelkigyakorlatra mennénk. Használ-
juk ki ezt a csendes, szertartásos sorfalállást! 
Táplálék lehet!  További jó munkát!

Zólyomi Kati cst.

- A PFK  labdarúgó magyar cser-
készvezetők csapata ismét feliratkozott 
az egyik helybeli versenyre. Az igaz, hogy 
nemigen nyerik meg a meccseket (alig 
van idejük edzeni), de roppant élvezik ezt 
a lazító, szórakoztató és egészséges spor-
tolást. Hát meg azt, hogy ezt mint barátok 
együtt tehetik!

- Mivel többen jelentkeztek és folyik a 
munka, ne felejtse el senki, hogy létezik a 
„díszmagyar varrókör”, ahova fordulhat 
bárki! Jelentkezzenek lehetőleg időben 
(szóval már most), ha az idei különleges, 
50. cserkészbálon ebben a gálaöltözetben 
óhajtanának részt venni, és még nincs meg, 
vagy át kellene alakítani azt, ami már van. 
(Tel. 155 095 7832), zolyomikati@fibertel.
com.ar

- A KÖRS megtartotta havi munkava-
csoráját Gorondiné Haynal Edithnél. A 
cserkészév következő programjait dol-
gozták ki. Öt nagy pizzát fogyasztottak 
el meg néhány kiló fagylaltot. Közben 
megállapodtak a hagyományos városi aka-
dályverseny részleteiben és az első vezetői 
„csendes percek” lebonyolításában is.

- A BOLDOG rock-együttes fejlődik! 
Stúdiófelvételekkel foglalkozik újabban, 
miközben komponálja az első cd-lemez 
utolsó énekeit. Valahányat meghallgat-
hattunk az elmúlt VEKI tábortüze után, 

a hajnali haldokló lángocskák halovány 
fénye mellett.

- Valamennyi KÖRS-tag és más együtt-
működő mama a kolóniából gyönyörű 
népviseletekben vagy díszmagyarban 
elvállaltuk a „Magyar hét” közönség-fo-
gadó asztalát. A belvárosi Iparművészeti 
Múzeum dísztermében zajlott le a kima-
gasló rendezvény az Ars Hungarica szer-
vezésében, hogy kultúránkat terjesszük az 
argentin művelt és magyarságra kíváncsi 
társadalom köreiben. Az előcsarnokban 
felállított „asztalkánál” a cserkészbál, az 
EMESE, a cserkészetünk és a Szent László 
iskola pazarul kinyomtatott brosúráit is 
osztogattuk, megragadva az alkalmat, hogy 
az emberekkel beszélgessünk és érdekes 
kérdéseikre is választ adhassunk. 

Személyesen első napomon három 
„örömben” részesülhettem: megismertem 
két magyarszármazású lányt, akikkel ismét 
felvesszük majd a kapcsolatot (nyelv-
tanulás és rokonkeresés terén), majd egy 
idős férfival beszélgettem, akinek 25 év 
után én voltam az első, akivel magyarul 
beszélhetett. Végül pedig, sok év után 
ismét találkoztam Pancho Ibáñez bará-
tommal, az ismert argentin bemondóval, 
programvezetővel, akivel telefonszámokat 
cserélgettünk és újabb találkozást beszél-
tünk meg.

Zólyomi Kati

MAGYAR  SZOLIDARITÁS  TÜZE
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 Ismertem egy olyan csúnya nőt, hogy mikor a fényképét
       e-mailben elküldte, felismerte az antivírus.
 Annyit olvastam a szesz és a dohányzás káros hatásáról,
       hogy elhatároztam, abbahagyom az olvasást!
 - Mindig így fogsz szeretni?

   - Mindig. Csak lehet, hogy nem mindig téged!
 Kétféle vélemény van: az enyém és a helytelen.
   Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a gyerekeimtől
         kaptam.
 A nő olyan, mint az olimpiai érem. Harcolnod kell érte,
        aztán egy életen át lóg a nyakadon.

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné B. Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, 

Olivos - 4799-8437 
Nyitva tartunk péntekenként 19 - 21 óráig

105/6 Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim I.-II.
  280  Farkas Imre: Öreg diák visszanéz
  932  Eschstruth, Natália: Udvari levegő
1159  Rákosi Viktor: Emma és egyéb elbeszélések
1269  Bús Fekete László: Eladó fiúk
1406  Fallada, Hans: A repülő írnok
1537   Korda István: A nagy út. Kőrösi Csoma Sándor élete
1594     Kőszegi Imre: Szabadság, szerelem (Bem, Czetz, stb.)
2224  Maugham, Somerset: Catalina
2286  Perruchot, Henri: Renoir élete
2677  Otayza, Luis de: A fehér ördög
3654   Pavarotti – Wright, William: A pék fia és a 9 magas c
3660  Robert, Kenneth: Lydia Bailey
3714  Bromfield, Louis: Az élet fája
3818  Molnár Gábor: Én kedves Amazóniám
4174  Révész Béla: Mosoly
5294  Széchényi család: Marcali – Gyótapuszta (szerk.: 
          H.Rádics Márta)
5296  Sava, George: Egy sebész útja
5297  Illés Béla: Kárpáti rapszódia
5298/9  Gárdonyi Géza: Az én falum I.-II.

En castellano
S-  5  Nagy, Töhötöm Dr.: Jesuitas y masones
S-26  Zilahy, Lajos: Primavera mortal
S-75  Kishon, Ephraim: Las suaves trompetas de Jericó 
          (cuentos)

DVD
DVD-4  Maga lesz a férjem (Jávor P. – Kiss M. – Kabos Gy.)
DVD-5  Marian Anderson – A Portrait in Music
DVD-6  Bánk Bán (Erkel, operafilm)

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

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,
 (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

Édes anyanyelvünk, magyar nyelv. Még mindig él itt is, 
a távoli Argentínában, a harmadik, negyedik nemzedékben 
őrizzük, ápoljuk, követjük Babits Mihály intését és vigyá-
zunk erre a kincsre…

A nyelv él, a környezet hat rá, és így olyan, mint egy 
szivárvány. Sokszínű, sokoldalú, attól függően, hogy hány 
befolyás érinti. Így például érdekes a gyerekek megfigye-
lése, amikor egy-egy magyarországi előadót hallanak, aki 
ugyan magyarul beszél, de nem egészen értik mondani-
valóját: „Magyarul beszél, de olyan, mintha más nyelven 
beszélne”. Érthető, hiszen sajnos nálunk fél évszázad után a 
nyelv kopik, és lassan már csak a konyhanyelvet beszéljük 
itt. És a szóhasználatunk is más.

Ez elkerülhetetlen folyamat, viszont lehet segíteni rajta. 
Igenis, lehet! A ZIK sokat tesz ezen a téren, és a szülök is, 
akik gyermekeiket küldik. És a gyermekek is, akik ott van-
nak, pozitív hozzáállással, és hajlandók jókedvűen tanulni!

Hihetetlen a nyelvek világa, a nyelvek fejlődése, a nyel-
vek „élete”.

Megtörténik, hogy mondom magyar vendégemnek: 
„Van sajt a jégszekrényben” - és ő elmosolyodik. Azt 
mondja, nagymamájának is volt jégszekrénye, de neki már 
hűtőszekrénye van. Vagy ha azt mondom: „Ott a spongya, 
használhatod”. Ő szivacsot használ. A dobostorta nem utó-
étel, hanem desszert, pedig mindketten magyarul beszélünk 
- de „más” magyart.

Több oldala van a dolgoknak. Magyarországon jártam, 
éppen kutyát sétáltattam, s az utcán szóbaállt velem egy 
asszony. Elbeszélgettünk hosszan a puli kutyákról, majd 
megkérdezi tőlem: „Panelban lakik?” Halvány fogalmam 
sem volt arról, hogy mi a panel, azt válaszoltam, (a kutya) 
lakásban lakik. De ő erősködött, hogy „panelban lakik”-e. 
Hát pár másodpercig próbáltam kihámozni, hogy mi lehet 
az a kifejezés, hogy „panel”-kutyaház? Ketrec? Kert? 
Nagymamám, szüleim sohasem használták. Nem tudtam, 
de nem volt kedvem magyarázni, hogy ki vagyok, honnan 
jövök, csak megkérdeztem: „Elnézést, mi az, hogy panel?” 
Hát az asszony mintha kísértetet látott volna, az arca szinte 
eltorzult, mintha marslakó lennék, mintha nem jól hallana, 
pár másodperc csend után azt mondta: „Hát 10 emeletes 
tömegépület”. Ja! - mondtam, s válaszoltam, hogy nem, 
kertes épületben lakik. Az asszony kicsit meghökkenve 
távozott… 

Nagyot mosolyogtam magamban: hát igen, mi itt, a mesz-
szi Argentínában a magyar társadalom bevett szavait nem 
tanultuk meg, részben nem ismerjük, és így alakul a nyelv 
szivárványa: a budapesti új magyar nyelv, a szórványban 
megtartott magyar nyelv, és a külföldi környezet nyelve 
által nyelvtanilag elszenvedett befolyásai. Ez utóbbi a 
legveszélyesebb, mert sokszor mi magunk ösztönszerűleg 
„fordítunk”, nem tudjuk már, hogy hogyan mondják he-
lyesen. Annyira átvesszük a helybeli nyelv szerkezetét, 
nyelvtani használatát, szórendjét, hogy lassan már csak 
egy kézen számolhatom, kolóniánkban kik beszélik igazán 
tökéletesen a magyart. 

Mi segíthet nagyon ebben a fogyatékosságban? AZ 
OLVASÁS. Ezt kell serkenteni! Mindannyian sokat kell 
olvassunk, magyarul! (ott a könyvtár, használjuk ki!)

De lássunk néhány példát, hogy hogyan befolyásolja 
a „környezetünk nyelve” (esetünkben a spanyol) drága 
anyanyelvünket, a magyart:
 Miért mondják sokan így: (helytelen): *„Megkérdezem 

neki”? Mert a spanyolból fordítjuk: “le pregunto”. A 
“le” az magyarul a „neki”-szerkezet, de a „kérdezni” 
ige más toldalékot igényel: (helyes): „Megkérdezem 
tőle”.

 (helytelen): *„Ki tudom nyitni az ajtót?” Hát persze, 
hogy ki tudod nyitni, van két kezed. Igen ám, de a 
spanyol “puedo” két dolgot fejezhet ki: képességet és 
engedélyt! Magyarban azonban teljesen másképpen 
fejezzük ki ezt a két helyzetet: Tudni, az képességet 
jelent. A másik esetben azt mondjuk: (helyes): „Sza-
bad?” Vagy: „Kinyithatom?”

 (helytelen): *„Amikor pénzem legyen, megveszem”. 
(helyes): Amikor pénzem van / lesz, megveszem. 

 A kötőmód létezik magyarban is, és sokszor a haszná-
lata egyezik a spanyollal. (helyes): „Meg szeretnélek 
kérni, hogy menjél (…a patikába)”. Ez egyezik a 
spanyollal “Quiero pedirte que vayas (…a la farma-
cia)”. De spanyolban sokkal több esetben használjuk 
ezt a kötőmódot (subjuntivo). Például ha időhatározó 
után a spanyol olyasmit akar kifejezni, ami a jövőben 
fog megtörténni, mindig kötőmódot használ. A ma-
gyar nyelv nem. Íme néhány példa, hogy világosabb 
legyen:

Cuando tenga tiempo, te ayudo.
(helytelen): *Amikor időm legyen, segítek.
(helyes): Amikor időm lesz, segítek. 
Antes de que te vayas, cierra la puerta.
(helytelen): *Mielőtt elmenjél, csukd be az ajtót!
(helyes): Mielőtt elmész, csukd be az ajtót.
No voy de vacaciones hasta que termine el trabajo. 
(helytelen): *Nem megyek vakációzni, ameddig befejez-

zem a munkát.
(helyes): Nem megyek vakációzni, ameddig nem fejezem 

be a munkát.

Egyelőre ezt a három esetet hozom fel. Itt születtünk, itt 
élünk, itt nőnek fel a gyerekek, a spanyolt hallják egész 
nap - és ebből fordítanak. Ez természetes, ez a valóság. 
Azonban vigyázhatunk a nyelvre! Ha észrevesszük, hogy 
hibázunk, hibáznak, haladéktalanul javítsuk ki! Érdemes 
törődni a nyelvvel, érdemes ápolni ezt a nagy örökséget, 
amit szüleink, nagyszüleink hagytak ránk. S ha nap mint 
nap dolgozunk rajta, úgy, mint ahogyan az építész tesz 
téglát a téglára és lesz belőle egy gyönyörű kastély, tegyük 
mi is nap mint nap a nyelv tégláit egymásra, szorgalmasan, 
következetesen, kitartással, hogy anyanyelvünk kastélya is 
gyönyörű vár legyen itt, a messzi Argentínában. Olyan, mint 
a török időkben a végvárak: az egri vár, a kőszegi vár...

Ami az íróasztalon maradt:
Kosztolányi Dezsőt idézem:  („Zászló” című verséből)

Belső látással az anyagi dolgok átalakulnak, lobognak, 
vibrálnak, hirdetnek valamit nekünk. Legyünk mi is zászló, 
lobogjunk, vibráljunk... Ne csak külsőség legyünk, hanem 
ZÁSZLÓ. Magyarságunk ne csak bot és vászon legyen…

„Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.
...

Lelkem te is, te is -
Ne bot és vászon -
Légy zászló.”

Nemzeti Vágta

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

Ezt az egyben hagyományőrző és hagyományt teremtő 
műsort május 31-től június 1-jéig rendezték meg először 
a Hősök Terén.

A futamok közt látványos show formájában ismerked-
hettünk meg a magyar hadtörténettel és a lovas élettel. 
Felvonulásokat, hadijátékokat, parádékat láthattunk. Meg 
kell hagyni, hogy számomra (csak 162 cm magas vagyok) 
ez a „látás” kicsit nehéz volt, mert a nagy tömeg bizonyí-
totta a rendezvény vonzóerejét és sikerét. 

A rendezők azt remélik, hogy a Magyar Vágta a magyar 
közösségek és a magyar tradíció ünnepe lesz. Az esemény 
célja egyrészt egy látványos, történelmi hangulatú lovasver-
seny keretében a nemzeti lovashagyomány felelevenítése, 
másrészt egy országos kultúresemény, amelyen az ország 
valamennyi régiója megmutathatja magát.

Idén, az 1. Nemzeti Vágtára már csaknem 100 település 
nevezte be lovát és lovasát, hogy a verseny végén az éllovas 
hazavihesse a 30 milliós fődíjat. De már a középdöntőbe 
jutó 16 lovas is 1-1 millió forinttal, a döntőbe jutó 6 lovas 
pedig még további 1-1 millió forinttal gazdagítja nevezőjét 
(tehát önkormányzatát).

A Nemzeti Vágtára jelentkezhetett min-
den magyar önkormányzat, határon túli 
magyar közösség, hagyományőrző egyesület, lovasklub 
vagy magánszemély is településének képviseletében. Ez 

nekünk nagyon tetszett, egy-
más mellett voltak a mai Ma-
gyarország régióinak a sátrai 
és a határon túliaké, például: 
Kalotaszentkirály, Sepsiszent-
györgy, vagy Komárom. A 
sátraknál bemutatták városuk 
jellegzetességét, néhol voltak 
különféle kóstolok ill. meg 
lehetett vásárolni a tipikus 
cikkeket. 

Idén, a reneszánsz év keretében Mátyás király tiszteletére 
indultak a futamok. Jövőre más lesz a mottó. A pályát a 
Hősök Terén alakították ki 500 méteres ovális formájúra. 
Sok-sok homok granulátummal töltötték fel a teret, hogy 
a lovak sérülésmentesen versenyezzenek. 

A műjégpálya helyén hatalmas lovardát állítottak fel. E 
körül is sok volt az érdeklődő, itt közelebbről lehetett meg-
szemlélni a lovakat. A versenyzők huszár-mintájú ruhában 
versenyeztek, így nem lehetett tudni, lány-e vagy fiú ül a 
nyeregben. Végül Nyíregyháza 19 éves lovasa nyerte a 30 
millió forintos fődíjat. Suták Vanda bebizonyította, nemcsak 
férfias játék a Vágta! 

Szép, nívós rendezvény volt. Mindennek megvolt a han-
gulata, a lovak, a hagyományőrző huszárok teljes pompába 
öltözve, a zászlók… A vándordíj például egy XIX. század-
beli huszártiszti szablya. 

Le a kalappal a „keretmese felelős” előtt! Remélem, 
jövőre is egy ilyen szép rendezvényen vehetünk részt.

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

A Zrínyi Ifjúsági Kör  IGAZGATÓT 
keres. Jelentkezés:  emese_zik@arnet.com.ar   

Zaha Sándornál 4794-4986 

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata



ARGENTÍNAI  MAGYAR  HÍRLAP    -     SECCIÓN EN CASTELLANO     -       JULIO-AGOSTO 2008

Hola Amigos:
Heme aquí de nuevo. Hoy quisiera contarles algunos 

detalles de la vida y obra de otra “gran figura” de este 
país: patriota, político y escritor que quedó grabado 
en la conciencia colectiva de su pueblo como “el más 
grande de los húngaros”. Se trata de István Széchenyi, 
conde de Sárvár, llamado El gran Magiar (Viena, 1791-
Döbling, 1860).

Su padre, Ferenc Széchényi, era el fundador del Museo 
Nacional de Hungría, y su madre era Julianna Festetics. 
De los cinco hijos del matrimonio István era el menor. 
Tuvo una educación esmerada. Aprendió lengua y lite-
ratura, e idiomas extranjeros. Hablaba fluidamente el 
alemán, el italiano y el francés, además 
del húngaro. Uno de sus maestros le 
enseñaba dibujo, despertándose así su 
sentido estético y su amor por la arqui-
tectura.

Cuando se hizo palpable el peligro de 
que Napoleón atacase la monarquía de 
los Habsburgo, se exigió que las familias 
nobles mandasen soldados al ejército. 
István Széchenyi se alistó en 1808, a 
los 17 años, y ascendió rápidamente en 
la jerarquía militar. En el transcurso de 
su brillante carrera militar, el monarca 
reconoció varias veces su excepcional 
valentía en las batallas. Se distinguió 
especialmente en la batalla de Leipzig 
contra Napoleón. Después de las guerras 
napoleónicas siguió en el ejército hasta 
1826. 

Ya durante sus años en el ejército había realizado 
muchos viajes por Europa y estos viajes le dejaron en 
claro la diferencia en el desarrollo entre el Occidente y 
Hungría. De las distintas culturas absorbió todo lo que 
le pareció adecuado, altruista y práctico para aplicarlo 
en su patria.

Para acercar su tierra natal a esa Europa desarrollada, 
István Széchenyi se convirtió en el promotor de muchas 
iniciativas modernizadoras. Una donación suya en 1825 
fue el paso decisivo para fundar la Academia Húngara de 
las Ciencias. Después de la revolución húngara de 1848 
contra la dominación de los Habsburgo, fue ministro de 
Obras y Comunicaciones en el primer Gobierno indepen-
diente de Batthyány. Como diputado en la Dieta abogó 
por la realización de una serie de medidas reformistas, 
tales como la abolición de la servidumbre y de los gre-
mios y la fundación de una compañía de navegación a 
vapor por el Danubio. En su libro "El crédito" (1830), 
expuso su programa de desarrollo económico.

Supervisó la construcción del primer puente sobre el 
Danubio para conectar Pest con Buda (el Puente de las 
Cadenas). Participó en las obras de regulación de los 
grandes ríos, instituyó la carrera hípica en Hungría y 
fundó el Casino como centro de reunión social, entre 
otras iniciativas.

*
Pero veamos su quehacer más en detalle.
En su tiempo libre, István Széchenyi se dedicó a la 

cartografía, a los dibujos, y siguió preparándose y estu-
diando sin cesar de modo autodidacta.

Para comprender mejor el alcance de su trabajo, cabe 
acotar que antes de su época no había líneas férreas en 
Hungría. Además, los dos grandes ríos, el Tisza y el 
Danubio, no eran navegables, en el lago Balatón no ha-
bía embarcaciones a vapor y las inundaciones causaban 
estragos todos los años. Széchenyi se dio cuenta de que 
una de las claves del desarrollo sería la navegación.

Llevó a cabo una enorme actividad diplomática co-
ronada por el éxito, consiguiendo que los serbios y los 
rumanos lo apoyaran en el proyecto de abrir el Danubio 
al comercio internacional.

Dinamitaron 4000 m3 de roca, usaron las maquinarias 
más modernas de la época para dragar.

¿Cuántos de los que viajan por 
el Danubio hoy, como canal de 
comunicación intereuropeo, saben 
algo del Conde Széchenyi? Es desde 
1834 que se puede navegar desde 
Viena hasta el Mar Negro.

Él quiso que Hungría se levantase 
de su letargo y se transformara en un 
moderno país pujante. Para eso necesitaría modernizar 
todo el transporte y de ese modo el comercio reviviría. 
Hizo construir defensas y diques a lo largo de los peli-
grosos ríos, en consecuencia de lo cual los agricultores 
cosecharon mucho más y podían vivir más tranquilos.

Siguió trayendo nuevas ideas y 
tecnologías de sus viajes para me-
jorar la agricultura y la ganadería. 
Se ocupó especialmente de la cría 
de equinos. Organizó y fundó el 
primer hipódromo.

Sus contrincantes políticos lo 
atacaban acérrimamente, dificul-
tándole cada paso de su trabajo. 
Escribe entonces extensos estudios 
y gran cantidad de valiosas obras 
literarias donde asienta su filosofía, 
su modo de pensar y prácticos con-
sejos y métodos para las distintas 
actividades del agro. En general, 
escribe todo lo que aprendió duran-
te sus viajes y su vida enormemente 
fructífera.

Mientras lo atacan injustamente 
no lo deja descansar la idea de otra magnífica construc-
ción, la de un puente que uniría Buda con Pest. Viaja 
5 veces a Inglaterra, donde aprende todo lo referente 
sobre la construcción de puentes. Trae consigo arquitec-
tos especializados de ese país, entre ellos al Ingeniero 
Adam Clark, diseñador del Puente de Hammersmith. 
Será éste el diseñador de nuestro hermoso “Puente de 
las Cadenas”. 

En 1836 autorizan el proyecto. La construcción empie-
za un año más tarde y la magnífica obra queda terminada 
en 1849. Hoy, el parque interior a la circunvalación entre 
el Túnel y el Puente de las Cadenas lleva el nombre de 
“Plaza Ádám Clark”, y el puente mismo - a pesar de ser 
conocido generalmente como “el de las cadenas” - lleva 
como verdadero nombre “Puente Széchenyi”.

El Conde István Széchenyi fue uno de los pocos po-
líticos de la historia que se dedicó a lo que todos ellos 
deberían hacer, a saber: a mejorar el bienestar de su 
pueblo. Él quiso y logró colocar nuevamente su patria 
en una posición digna, porque creía que su gente así se 
lo merecía. 

Porque guiada por la mano de este excelso político, 
Hungría, desanimada y vencida luego de las luchas por 
la liberación del despotismo austríaco, supo ser nueva-
mente un país vigoroso, con gran fuerza económica y 
cultural.

Ni siquiera las enormes tragedias de la humanidad, 
como las dos guerras mundiales del siglo XX y el co-
munismo, pudieron borrar lo que logró “el más grande 
de los húngaros”.

En Budapest aún admiramos el Puente de las Cadenas, 
grandes buques navegan por el Danubio y el Tisza, y 
tenemos una magnífica red de ferrocarril. Por su parte, 
los turistas cruzan el lago Balatón alegremente, todos 
los veranos...

La actividad desarrollada por este gran hombre es tan 
enorme que en el castillo de los Széchenyi se necesitaron 
17 salones y más de 2000 m2 para poder exponer una 
imagen de la obra de su vida.

¡Cómo necesitaríamos hoy a un nuevo Széchenyi! 
¡Cuánta falta nos harían políticos que tengan el espíritu 
de un Széchenyi!

Anikó de Emődy, Hungría

Carta mensual desde HUNGRÍA Rodolfo Emilio Gil:
El recuerdo imborrable de 

Praga y Budapest
Llegamos a Hungría provenientes de Austria. Apenas 

cruzada la frontera, comenzamos a apreciar las diferencias 
que aún subsisten entre Europa occidental y Europa oriental. 
Es que Hungría sigue siendo un país esencialmente agrícola-
ganadero, pero esto de por sí no sería tan notable si no fuera 
por el hecho de que en algunas partes se sigue explotando el 
campo a la manera antigua, como si los medios mecánicos 
apenas comenzaran a conocerse y aplicarse.

Después de atravesar gran parte de la campiña llegamos 
a Budapest. Esta nos ofreció una notable sorpresa, primero 
por su edificación, que conserva la arquitectura de princi-
pios del siglo XX y anteriores; además, por ser una ciudad 

dividida en dos por un gran río, el Danubio, y ambas llevan 
nombres distintos, Buda y Pest, que unidos conforman el 
nombre común, Budapest. Algo que me llamó la atención 
fue observar que muchos edificios aún muestran los impac-
tos de bala de la invasión rusa de 1956.

Tuvimos la suerte de estar en esa magnífica ciudad un 
20 de agosto, cuando se celebra la fiesta de su patrono, 
San Esteban. La iluminación nocturna de sus iglesias, 
palacios, paseos y demás fue un espectáculo inolvidable, 
que sumado al show de fuegos artificiales realizados sobre 
el Danubio y los bailes callejeros y otros espectáculos brin-
daron a nuestra estada motivos de deleite que perdurarán 
en nuestros ojos.

De Budapest salimos hacia Praga. Luego de un recorrido 
inicial a vista de pájaro comencé a sentirla como una ciudad 
mágica con un río mágico, el Moldava, pleno de misterios 
y atracciones. La ciudad conserva encantos de antaño por 
no haber sufrido mayores mutaciones a diferencia de las 
que han experimentado otras de Europa. Es una ciudad que 
el visitante la siente, la palpita a cada paso, sin que le sea 
posible sustraerse 
a su encanto. En 
Praga encontré re-
miniscencias espi-
rituales y costum-
bristas de algunas 
ciudades sudame-
ricanas como La 
Paz o Lima.

Nuestro viaje 
concluyó en Vie-
na. Es de remarcar 
lo interesante que 
fue haber conocido al mismo tiempo capitales imperiales, si 
bien ubicadas todas en Europa Central, diferenciadas en que 
dos lo están dentro de lo que fue Europa del Este. Conocien-
do Viena pudimos apreciar que todavía subsisten notorias 
diferencias entre las tres, principalmente entre Budapest y 
Praga, por un lado, y Viena, por el otro. Todos sus pueblos 
son orgullosos de su pasado, pero los primeros, además de 
los imperios que cimentaron, combinan su cultura con un 
sentimiento social y nacional de sus orígenes.
(Fuente www.lanacion.com 23.9.07. Agradecemos al Mº Augusto Mazzini)

Entradas y reserva de mesas:
Horizons (Sr. József Lomniczy)

Av. Quintana 302, Cap. - 4813-3204
Club Hungária (Sr. Omar Giménez)
Pje. Juncal 4250, Olivos - 4799-8437

Este descollante acontecimiento de auténtico 
carácter cultural se organiza para transmitir el 
arte y la tradición de un país, con una importante 
presencia de miembros de su comunidad en la 
Argentina.

Los invitamos a acompañarnos en 
este encuentro, entendiendo el valor 
fundamental que tiene para la co-
munidad y las futuras generaciones 
esta tradición que perdura.

50 a  NOCHE  de  GALA  HÚNGARA
30 de agosto de 2008 - 20.30 hs. 

Palacio San Miguel
(Suipacha 84, Capital)

Presentación en sociedad de 
16 jóvenes quinceañeras - Vals

● Danza Palaciega “Palotás”, acompañada por la 
Orquesta de Cámara de Ars Hungarica y 

   cimbalista de Hungría
● Bailes tradicionales:

- Baile de la Corte de Transilvania
- Csárdás (baile popular húngaro)
- Táncház (baile folklórico coordinado)

● Ceremonia de cierre, con fogón y cantos tradicionales

Praga: Ciudad Vieja, con las torres gemelas 
de la Iglesia de Tyn al fondo.

 Budapest: Las “dos ciudades” divididas por el gran río
 - vista desde Buda 

 Budapest: Aires fin de siècle                                         Foto Farkas 

Conde István Széchenyi

Anikó de Emődy, 
Hungría
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ARS HUNGARICA es la responsable de haber or-
ganizado, bajo el acogedor techo del Museo Nacional 
de Arte Decorativo, un acontecimiento de fuste dentro 
de la vida cultural porteña. Fue toda una fiesta, de me-
recido éxito.

En efecto, el estreno sudamericano de la ópera 
“L´incontro improvviso” (El encuentro imprevisto) de 
Franz Joseph Haydn, en tres veladas y con dos elencos, 
con solistas de la talla de Soledad De la Rosa, Laura 
Penchi, Carlos Natale, Carlos D’Onofrio, Norberto 
Marcos, entre otros, con la Orquesta Ars Hungarica, 
cuyo concertino es Roberto Rutkauskas, y con parti-
cipación del trompetista invitado de Hungría, Gábor 
Hegyi, fue todo un logro. La ópera barroca, de dos horas 
y media de duración, con dirección general de Sylvia 
Leidemann, fue presentada con comentarios introducto-
rios de Pablo Bardin, con una ocurrente régie y acertada 
iluminación de Mª de la Paz y Mª Concepción Perre, 
y pudo lucirse especialmente en la bellísima sala del 
Museo, que brindó la ambientación muy a tono con el 
espíritu de la obra. 

Pero hubo más. Se quiso hacer conocer más en pro-
fundidad al escritor húngaro Sándor Márai, tan popular 
actualmente a través de buenas traducciones de su obra. 
A los efectos concurrió la Dra. Dóra Faix, profesora del 
Departamento de Filología Hispánica de la Universidad 
Eötvös, de Budapest para hablar de “Los secretos de 
Sándor Márai”. Un panel de especialistas coordinados 
por la Universidad de San Andrés dio una “Visión ar-
gentina sobre Sándor Márai”, con la participación de 
Florencia Garramuño, Ph.D. y Juan Forn, escritor y 
periodista. También se inauguró una exposición sobre 
Sándor Márai con material del Museo Sándor Petőfi, 
de Budapest. 

En cada velada se realizó un programa musical distinto 
y variado, con obras de Ferenc Liszt, Zoltán Kodály, 
Béla Bartók, Ernő Dohnányi, Miklós Pászti, György 
Ligeti, György Kurtág, Leó Weiner. Intervinieron los 
intérpretes instrumentales y vocales Oleg Pishénin, 
Natasha Shishmónina, Carlos Céspedes, Humberto 
Ridolfi, Gisela Barok, Virginia Correa Dupuy, Susana 
Kasakoff, Haydée Schvartz, Inés Panzone Benedek, 
David Núñez. Francisco Kröpfl aportó útiles comentarios.

Cantó el Coro de Ars Hungarica y la ilustración 
coreográfica estuvo a cargo del Grupo de baile Regös, 
con danzas palaciegas y tradicionales.

No hubo velada en los ocho días de duración del ciclo 
cultural en la que 
la sala no estuviera 
colmada. El públi-
co fue muy recep-
tivo y entusiasta. 
Tampoco faltaron 
los entendidos de 
Radio Cultura, Ra-
dio Nacional Clá-
sica, Mundo musi-
cal, Cantabile, BA 
Herald. 

*

Finalizamos con la contribución de la opinión de una 
de las pianistas intervinientes y la de un participante:

“Miklós y Sylvia:
Estas líneas son para agradecerles enormemente el 

haberme invitado a formar parte del festival de Ars 
Hungarica de este año y el poder transmitir a vuestro 
público mi profunda pasión y admiración por la obra de 
Kurtág, Ligeti y Weiner.

Ustedes han sido muy cálidos conmigo y sentí que la 
audiencia pudo recibir cabalmente lo que intenté darles. 
Hasta siempre, un gran abrazo        Haydée Schvartz”

*
“Amigos: Sobre la última noche: Fue sencillamente 

apoteósica, rara vez vi algo igual. A las 19 se acabaron 
las entradas, pusieron sillas adicionales y hasta banquetas 
sin respaldo. Pugnaban masas humanas, también turistas 
extranjeros, ¡así que permitieron el ingreso de parados! 
Al final hubo una ovación del público, de pie, por 10 
minutos - tenías que haber estado para vivirlo.

Había gente del Mozarteum, Festivales Musicales y 
Fundación Teatro Colón. Su opinión unánime: el mejor 
espectáculo del año. Un miembro de la C.D. de Festi-
vales Musicales proclamó que en los 23 años que ella 
participa en su organización nunca produjeron un espec-
táculo de tanto nivel. Uno de los aplaudidos cantantes, 
Norberto Marcos, dijo que en todo el Buenos Aires 
musical se corrió la voz de la calidad del espectáculo. 
Lástima que la ópera no se repitió un par de veces más. 
Pudo haber sido mayor la repercusión en los medios, pero 
al menos leí una muy buena crítica de Pablo Gianera, 
un excelente conocedor de música y literatura.”  (N.N.)

*
ARS HUNGARICA merece nuestras felicitaciones y 

las de todo el mundo cultural de Buenos Aires. Laureles 
especiales para la directora musical, Sylvia Leidemann, 
que está creciendo en su arte a ojos vistas. En palabras 
de Rutkauskas, concertino de la Orquesta, “trabajar con 
Sylvia es alucinante, está en todos los detalles, es una 
música de los grandes, lo hace todo perfecto”. Estamos 
de acuerdo. Pero no podemos dejar pasar la ocasión sin 
destacar muy especialmente al mecenas de todo el acon-
tecimiento, Zsolt T. Agárdy, cuyo invalorable apoyo 
económico y espiritual una vez más hizo posible la reali-
zación de algo excepcional. En nombre de todos nosotros 
- ¡gracias, Zsolt!                                                  (SKH)

*
… y he aquí el broche de oro: una carta de la escritora  

Elsie Krasting de Rivero Haedo (su seudónimo es Virgi-
nia Carreño), amiga y protectora de los húngaros desde los 
primeros días de los exiliados húngaros en la Argentina, 
dirigida a su buen amigo José Lomniczy:

Muy querido József:
Tengo una alegría muy grande con ese despliegue de 

nueva fuerza de los húngaros que fue la semana musical 
en el Errázuriz.

Yo siempre sostuve que los húngaros, con su misteriosa 
mezcla de Occidente y Oriente, son los hombres más 
dotados del mundo. No me extraña que hayan tenido 
genios como Madách y que hoy tengan a [István] Sza-
bó, el más genial de los cineastas, con una percepción 
psicológica que no tiene casi ningún otro, salvo, quizá, 
Woody Allen.

Mi admiración por [Sylvia] Leidemann es ilimitada y 
estoy tratando de convencerla para que acepte ponerle 
música a mi entierro.

Ante la decadencia general de Europa y de las colecti-
vidades europeas en la Argentina (la francesa, la inglesa, 
la española, etc.), me sorprende y regocija la vitalidad 
de la húngara, que sobrevive en cualquier clima y bajo 
cualquier régimen.

¡Cuánta belleza, cuánto vigor, cuánta disciplina, cuánta 
fidelidad a los valores heredados! Cada nota, cada baile 

resonó en mi corazón, y cómo celebro 
ese don de alegría que tienen aun los 
más jóvenes húngaros.

Por supuesto que quiero ir a la gala 
del 30 de agosto, cuyo plan me parece 
un ensueño. Por otra parte, desearía 
que me enviaran fotografías de los 
diversos eventos para ver si puedo 
publicar una nota en la Revista Diplo-
mática y en La Nación.

Con un fuerte abrazo,
 tu vieja amiga Elsie

Alocución de Susana Benedek de 
Lajtaváry en el acto de homenaje 

a los Héroes caídos
Cementerio Alemán (Chacarita), 18.5.2008

Sr. Consejero de la República de Hungría, Comunidad 
de Camaradería de ex Combatientes Húngaros, Orden 
Vitéz, Federación de Entidades Húngaras de la Argen-
tina, Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, 
señores presidentes y autoridades de las instituciones 
húngaras de la Argentina, distinguido público presente:

Desde el fin de la 2ª Guerra Mundial y con más fuerza 
después de la Revolución de 1956, la emigración húngara 
se reúne cada año aquí, frente a este monumento, para 
rendir homenaje a los héroes húngaros y recordar con 
profundo respeto y admiración a todos los soldados y 
civiles húngaros que cayeron en batalla y que dieron su 
vida por una Hungría libre e independiente. Son los hé-
roes que, a lo largo de una historia de 1100 años, siempre 
lucharon incondicionalmente por ideales, por su nación. 
Pero también debemos recordar hoy a los héroes de esta 
querida Argentina, tierra que les abrió las puertas y les 
dio esperanzas a nuestros padres y abuelos. A todos los 
une una misma palabra: héroe.

Estos héroes nos muestran el sentido de la vida, lo 
dieron todo sin pedir nada a cambio. Sus nombres 
deberán vivir en cada uno de nosotros, para mantener 
viva la llama en su honor, y en recuerdo a nuestros 
ancestros...

En un mundo como el de hoy, donde prevalece la moda, 
el hombre consumista que vive sin rumbo, sin ideales 
ni valores, un hombre egocéntrico preocupado por su 
bienestar personal, en un mundo así más que nunca es 
importante rendir homenaje y volver a la fuente, a los 
valores, y luchar por nuestros ideales. 

Con gran alegría vemos aquí la presencia de muchos 
jóvenes. Jóvenes que quizás se replanteen los valores de 
este siglo, y a quienes el mensaje de nuestros héroes, de 
nuestra historia les haya llegado. Jóvenes que hagan que 
este mundo sea un poco mejor, que llevan dos patrias en 
su corazón, son argentinos y húngaros y asumen la res-
ponsabilidad de ser honestos y fieles por partida doble.

Hoy rendimos homenaje a todos aquellos que son parte 
de nuestra historia y nos mostraron el sentido de la vida. 
Nuestra tarea es no dejar que se apague nunca la llama 
que encendieron.

¡Gloria, gratitud y honor a nuestros héroes, 
por siempre!

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS
Ahogy már előzőleg jeleztük: Helyszűke miatt csak 
előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre 
- közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a válto-
zásokat bejelenteni a Szerk. irodában!

AUGUSZTUS: 4. Alitisz Constantino / Benkő Sanyi / 
Móriczné Marika - 5. Horváth Éva - 10. Gröber Diana 
/ Trefán Erzsi / 11. Kraftné Falvy Márta (öo) - Mihályfy 
Kinga / 12. Káli Mátyás András / Mitchell Carolina / Schirl 
Pál - 13. Fóthy Zsófia - 14. Tóth András - 15. Giménez 
Betiana / Mizsey Péter - 16. Süllős Lajos - 17. Berkó 
Katalin / Kerekes Ágnes / Tóth Endre / Zombory István 
- 18. Argüello Alejandra / Zaháné Lomniczy Alexandra 
– 19. Czanyó Adorján / Zuruetané Tóth Mónika - 20. 
Gosztonyi Imre / Lányi András / Szalay András (MO) / 
Szilvássyné Makkos Erzsi / Tasnády-Szűts Andrásné 
/ Vass Miklós (MO) - 21. Rimanóczy Ádám – 23. 
Gubareffné Hann Gerda - 25. Emődy András (MO) - 26. 
Magyar Krisztina / Máthé Judit - 29. Haller Mátyás / 
Leővey Katalin (USA) / Pataky Valéria - 30. Bauerné 
Vágó Csilla / Holzmann Éva / Honfi Krisztina / Papp 
Gábor - 31. Filipánics Albert / Németh Daniel
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!    ¡Feliz cumpleaños!

Susana Benedek de Lajtaváry; atrás Nicolás Kerekes, 
maestro de ceremonias                                    Foto Zaha

Magnífico éxito de la 
Semana Cultural Húngara

Haydn, Márai, y músicos húngaros

La magnífica organización no pudo prevenir que el diablo metiera la 
cola en la inscripción del llamativo anuncio que pregonó el suceso 
cultural desde las rejas del Museo sobre la Avda. Del Libertador

                                                                      Foto Jakab 

Obras ya traducidas del excelso autor húngaro                GFoto.org 

Las solistas aportaron, además de voz y actuación, la chispa 
necesaria para divertir al público (descolló Soledad De la Rosa, al 
medio)                                                                                GFoto.org

Sala colmada y público atento                                           GFoto.org
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pasa por to-
das las playas 
ecuatorianas), 
pero cambié 
de planes. Pasé 
por Quito, por 
Tumbaco. He 
degustado dis-
tintos platos tí-
picos, como el 
encebollado, 
el maduro con 

queso, el ceviche de camarón, el viche, el 
corviche, el bollo, pastelillos y varias frutas 
como el zapote, granadilla, chirimoya, y 
otros… La música… en la costa se escucha 
principalmente bachata (ya me gusta) y 
reggaeton (todavía no me simpatiza).

¿Jergas? “Farra” (fiesta/joda), “vielitas” 
(cervezas), “estuve con una man” (estuve 

con una chica)…
El 20 de mayo cumplí 9 meses 

de viaje… y falta bastante.
Colombia
Les escribo desde Popayán, 

ciudad bien linda aquí, ¡en la 
esperada Colombia!  Estoy ma-
readísima con los ceros que con-
tienen los billetes y monedas de 
aquí. La gente buena onda, pero 
los hombres demasiado pegotes 
(siempre van al grano: “¿Tienes 
pareja?”; “¿Cuánto tiempo te que-
das?”, etc.) Encontré un restau-
rante de comida vegetariana que 
es super rico, variado y econó-
mico. ¡Estoy muy, muy contenta! 
Les mando un beso gigan-
te, y en breve escribiré más. 
Los quiero,                           Cili

Por falta de espacio sólo podemos 
dar un escueto resumen de las an-
danzas de Cili. La R.

Ecuador
Desde Cuenca: a dedo hasta Guaya-

quil, en bus hasta Salinas (playa), luego 
a Montañita, muy recomendado, ya que 
allí “vale todo”… Buenas olas, bonito 
paisaje, lindos bares y restaurantes.

Aquí nos separarnos un tiempo. Viajé 
sola a Bahía de Caráquez: descanso, 
deporte (¡ya bajé los kilos que había 
aumentado en Perú!), 11 días… Luego 
a Canoa, playa muy recomendada por 
sus olas, mucha fiesta, turistas, bonito 
paisaje. Excelentes ventas de mis ar-
tesanías,

Llegué con pocos dólares, pero ya se multi-
plicaron. Además, me pasó algo inexplicable: 
corría en la ruta y me encontré 10 dólares 
tirados... No lo podía creer... ¡Gracias, Dios! 
¡Gente muy linda, todo divertido! Aquí cada 
momento uno se puede meter al mar para re-
frescarse. Los atardeceres son espectaculares. 
Quería recorrer toda la “Ruta del Sol” (que 

Estimada Zsuzsó:
Te comunico que fui invitada a la 

4ª Conferencia de Cónsules Honora-
rios de Hungría, realizada en Buda-
pest en mayo. La organización fue 
óptima: se tuvieron en cuenta hasta 
los más mínimos detalles. Sobre un 
total de 210 cónsules asistimos 160, 
representando numerosos países de 
todos los continentes. Recibí ayuda 
para viajar del Gobierno Húngaro 
y de la Fundación Elek, por lo que 
estoy sumamente agradecida.

Fuera de Budapest, nos hicieron 
visitar los alrededores del Lago 
Balatón, donde los intendentes de 
cada ciudad nos dieron la bienve-
nida: Siófok, Balatonfüred, y en la  
Abadía de Tihany (1055) pudimos 
disfrutar de un magnífico concierto 
de órgano con obras de Kodály, Bach 
y Boëllmann.

La Sra. Canciller Dª Kinga Göncz 
nos agasajó en Budapest con una 
gala en el Castillo de Vajdahunyad, 
Museo de Agricultura y entregó 12 
medallas entre los cónsules honora-
rios que habían cumplido 10 años 
al frente de misión y se destacaron 
por su labor. Como total sorpresa 
para mí, fui una de las galardonadas 
con una medalla Pro Auxilio Civium 
Hungarorum, y también la recibió el 

Cónsul Honorario de la República 
del Uruguay Dr. Juan Martony. En la 
muy agradable velada me encontré 
con personal diplomático que había 
pasado por la Embajada húngara 
en Buenos Aires a lo largo de todos 
estos años.

Cancillería nos organizó además 
mesas redondas con funcionarios de 
RR.EE. para interpretar mejor las re-
glas concernientes a nuestro trabajo 
consular: Espacio Schengen, visas, 
pasaportes, cuestiones de nacionali-
dad, etc. Pudimos evacuar diferentes 
preguntas que surgían por nuestras 
distintas realidades. Los cónsules, 
uno por cada continente, pudieron 
expresarse y hablar sobre problemá-
ticas locales. Estas jornadas fueron 
muy fructíferas, con la posibilidad 
de actualizarnos y confraternizar con 
colegas de todo el mundo.

Las autoridades de Pécs nos rela-
taron los preparativos para su inau-

Es una buena oportu-
nidad para los tiradores 
(también los novatos) 
de foguearse con los de 
otros clubes. Por supues-
to las categorías superio-
res otorgan handicap a las inferiores.

En esta oportunidad, el maestro Juan 
Gavajda acompañó a 10 de sus alumnos 
sablistas, que así crecen esgrimísticamen-
te, probando cómo 
se aplica lo apren-
dido en la sala.

Guido Mulero 
(foto) nos trajo la 
medalla plateada. 
Con sus jóvenes 16 
años, Guido nos tie-
ne acostumbrados 
a gratificarnos con 
sus logros. 

¡Felicitaciones!

Los días 7 y 8 de junio 
se disputó la 2ª prueba de 
los cuatro que se hacen 
cada año. Con el resul-
tado de estos torneos se 
definen los ascensos de 
categoría de cada año de 
la Federación de Esgrima 
de la Ciudad de Buenos 
Aires.

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

DE ALTA PERFORMANCE
A part i r  de los 8 años -  ambos sexos -

florete, espada y sable 
Martes, miércoles y jueves de 18 a 20.30 hs.

Sábados de 15 a 19 hs. 
Maestros : Juan Gavajda - Alberto Soiza    

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

gran  premio  f.e.c.b.a.

CARTAS  DE  
LECTORES

EL  RINCÓN  DE  MAUSI
Para cuando hace frío...  FONDUE DE QUESO

Ingredientes
Queso Gruyère 100 gr
Queso Emmental 100 gr
Queso Pategras 100 gr
Ajo 1 diente
Kirsch 1 C
Fécula de maíz 1 C
Vino blanco 100 cc
Pimienta de molinillo c/n

Calcular por persona:
100 a 150 gr de Pan Baguette
100 gr de queso

Preparación
Frotar la cacerola para fondue 

con el diente de ajo, luego verter 
el vino blanco, seguidamente 
incorporar los quesos bien ra-
llados. Apenas el queso esté 
fundido incorporar la fécula 
de maíz disuelta en un poco de 
agua fría. Sazonar con pimienta 
de molinillo. Mantener caliente 
con el mechero, y acompañar 
con trozos de baguette fresca.

Mensaje de la Cruz Roja 
Internacional

Recomendación de la Cruz 
Roja a nivel mundial:

Las ambulancias y emergencias 
médicas se han dado cuenta de que, 
a menudo, en los accidentes de ca-
rretera, los heridos llevan consigo 
un teléfono celular. Sin embargo, a 
la hora de intervenirles, no se sabe 
a quién contactar de la larga lista de 
números.

Nos lanzan, por tanto, la idea de 
que todo el mundo añada a su agenda 
del teléfono celular el número de la 
persona a contactar en caso de urgen-
cia, bajo el nombre: ’AA en caso de 
Emergencia’ (las letras AA son las 
que aparecen siempre como primer 
contacto en la lista). 

Es sencillo, no cuesta nada y podría 
ayudarnos mucho. Si les parece bien, 
pasen este mensaje al mayor número 
posible de personas. Al fin y al cabo 
es un dato más que registramos en 
segundos y puede ser nuestra salva-
ción.

(Agradecemos a Eva Barnaky)

Algo para recordar:

Nos, los representantes del pueblo de la 
Nación Argentina, reunidos en Gongreso 
General Constituyente por voluntad y elec-
ción de las provincias que la componen, 
en cumplimiento de pactos preexistentes, 
con el objeto de constituir la unión na-
cional, afianzar la justicia, consolidar la 
paz interior, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general, y asegurar 
los beneficios de la libertad para nosotros, 
para nuestra posteridad y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar 
en el suelo argentino; invocando a la 
protección de Dios, fuente de toda razón 
y justicia: ordenamos, decretamos y esta-
blecemos esta Constitución para la Nación 
Argentina.

La Ministra 
de  RR .EE . 
de Hungría, 
Dª Dra. Kinga 
Gönz, entrega 
la distinción a 
la Cónsul Ho-
noraria de Ro-
sario, Rózsa 
Ádám (der.), 
en Budapest

Estimada Sra. Directora:
La fiesta organizada por el grupo Regös en 

el Club Hungária fue fantástica. Actuó tam-
bién un conjunto celta que me conectó con mis 
raíces. Trixi, toda una ejecutiva, me ubicó en 
un buen lugar y me presentó a la directora del 
coro, Sylvia Leidemann.

Comí y bebí bien. Una de las mozas resultó 
ser Dóra, profesora de húngaro - quedé en 
llamarla… ¡Quiero aprender!

Estoy entusiasmada. Es tan lindo ver a esos 
jóvenes ligados al arte y a su historia, todos 
saludables, bien plantados, en familia…Me 
enteré de la fiesta “Noche de Gala Húngara”, 
organizada por los scouts. Para esa fecha 
ya estaría de vuelta de mi viaje a la Europa 
Central y pienso concurrir, por lo que ya dejé 
la reserva para dos, porque voy a invitar a un 
príncipe de 21 años: mi sobrino Estanislao, 
estudia música a nivel superior y promete ser 
buen músico. 

Susana, gracias a usted se fueron dando 
estos acontecimientos fastos - y mi viaje ya 
empezó. Podré decir que estuve en Budapest 
antes siquiera de haber llegado allí…

Un abrazo, 
Mónica Sourda

guración en 2010 como Capital Cultural de Europa. 
Asistimos a la cena que ofreció la Fundación Elek 
en la Casa de la Cultura Húngara, en el Distrito del 
Castillo, donde nos acompañó la famosa “Orquesta 
de los 100” que toca música popular húngara al 
estilo gitano.

La última noche fuimos recibidos en el Parla-
mento por el Presidente de la Nación, Dr. László 
Sólyom.

Mag. Rózsa Ádám, 
Cónsul Honorario de Hungría en Rosario

¡Felicitamos de corazón a la Sra. “tiszteletbeli 
konzul”, que merece nuestro reconocimiento! 

*
Señora Directora:
Me dirijo a Ud. como lectora del diario y como 

miembro de la comunidad húngara en la Argen-
tina.

En los pasados días me llegó una promoción 
por el servicio Cupones on line de un restaurante 
húngaro TURANDOT (Palermo Hollywood www.
e-turandot.com.ar). Me entusiasmó la idea de ir a 
comer a un restaurante húngaro, y allí fuimos a 
cenar con mi marido.

Por ser martes, teníamos el mencionado cupón de 
descuento. Cuando llegó el momento de pagar, les 
dimos la tarjeta de crédito y la cédula de mi mari-
do. Luego de un buen rato, la chica que nos había 
atendido nos trae de vuelta la tarjeta diciendo que 
al tratarse de una promoción, debíamos pagar en 
efectivo. Eso hicimos: pagamos en efectivo.

Grande fue nuestra sorpresa cuando chequeando 
los movimientos de la tarjeta de crédito, vimos 
debitado el importe total de la consumición que ya 
habíamos pagado en efectivo.

Me permito hacerles llegar este comentario, ya 
que puede servir de advertencia a otros húngaros 
que quieran “aprovechar” las promociones de ese 
restaurante. Sabemos que estafadores hay en todas 
las nacionalidades, pero ¡cómo duele cuando casos 
como éstos suceden en la propia! (¿Será la propia? 
¡AMH recomienda ir a comer “bien húngaro” al 
Club Hungária! La R.)

Les mando un saludo,
Ana María Heckmann, Anikó

www.amhtraducciones.com

Novedades de nuestra aventurera, Cili Kerekes:

Las artesanías que se convierten 
en dólares... 

Cascada de Peguche (Otavalo), con Vane y otros dos argentinos
Compilado por

Henriette Várszegi
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:  4790-
7081 - sbenedek@fibertel.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

playland park
Centro de entretenimiento 

familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

ESEMÉNYNAPTÁR  2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS

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                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.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: Los 
1os., 3os. y 5os. miércoles 21 a 22.30 hs.

Secretaría: Sr. Gustavo: Martes a 
sábados 18 a 21.30 hs. 

Domingo 12.30 a 16 hs.
www.arshungarica.com.ar

Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226

sleidemann@fibertel.com.ar                    szekasym@gmail.com

A Magyar Református Egyház állandó naptára
- Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
- A hónap 2. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös
  ebéd 
- Minden 2. szerdán de. 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
- Minden hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungáriában. 

   Az igehirdetések a www.amerke.blogspot.com oldalon 
olvashatók és meghallgathatók

A „Mindszentynum” - AKME - állandó naptára
Téli órarend: 
-  A hónap 1. vasárnapján 16 órakor Szentmise, utána batyus tea
- A hónap 2. keddjén 19 órakor Választmányi gyűlés és társasvacsora 
mindenki számára

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
-  Minden 3. vasárnap de. 11 órakor magyar Istentisztelet

CALENDARIO DE JULIO-AGOSTO 2008
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Abierta todo el año. 
Atendida por su dueño
húngaro László Jánszky

Cálida atención y trato familiar. 
Gran parque arbolado. 

Pileta de natación. 
Av. Dra Cecilia Grierson 383 
- Los Cocos, Prov. Córdoba

Tel.: (03548) 492016
info@hosterialaesperanza.com.ar

Conózcanos en: 
www.hosterialaesperanza.com.ar

Hostería "La Esperanza" 

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

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

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

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

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

Apoyamos el 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

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

 G-FOTO fényképész
  rendezvények, bálok, esküvők, fotókurzus 
www.gfoto.org   info@gfoto.org

Gergő    15-5726-1192    

 SUSANA SEBESS
Társas utazások magyar és angol     

nyelvű idegenvezetővel
Augusztus: ERDÉLY

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés) 
Agosto: ERDÉLY (Transilvania – hoy Rumania)

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

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DE SEPTIEMBRE:  
10 de AGOSTO

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

 Tel.fax: 4711-1242 
amagyarhirlap@yahoo.com

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO
Prov. de Buenos Aires

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

E-mai l :  turul@arnet .com.ar

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

ERDÉLYI  Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
                                Venta y Alquiler de Propiedades

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Primer y tercer jueves de cada 

mes, de 11 a 12 hs.: 
Música Húngara

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

Coordina Ars Hungarica

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
www.hungriacerca.blogspot.com

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

www.digital860.com.ar

Tanto en tiempos de 
revueltas anímicas 
como en los de so-
siego – siempre hace 
falta un amigo con 
quien compartir.

20 de julio  -  ¡FELIZ DÍA DEL AMIGO!

Sajnos még mindig vannak elmaradt előfizetők. Emlékeztetőnek 
kérjük nézzék meg az egyéni lejárási dátumot az újság fedőlapján, a 
címkén! Köszönjük a befizetést, 2 hónap késés után ui. kénytelenek 
vagyunk a lap küldését beszüntetni. 

2008. JÚLIUS 
Július 13, vasárnap, 11.30 óra: Novák István, az egri egyház-
megye érseki biztosa misét mond. Ebéd. Mindszentynum
Július 19-26: IX. Magyar Néptánctalálkozó Brazíliában
Július 27, vasárnap, 18.30 óra: Magyar mozi: „Egy indián 
Párizsban” (vígjáték). Hungária

2008. AUGUSZTUS
Augusztus 2, szombat, 16 óra: Székásy Miklós előadása spanyol 
nyelven Szent Istvánról. Tea. Irodalmi Kör. Szent László Iskola
Augusztus 5, kedd, 21 óra: EMESE közgyűlés. Hungária
Augusztus 9, szombat, 18 óra: 18.sz. Bartók Béla cscs. tábori 
beszámolója. Hungária
Augusztus 14, csütörtök, 19 óra: Zahorán Ákos (Chile) előadása 
spanyol nyelven a háromezer éves magyarságról. Museo Roca. 
Vicente López 2220 (Azcuénaga és Pueyrredón között), Capital
Augusztus 24, vasárnap, 11 óra: Szent István mise. Ebéd. 
Mindszentynum. Asztalfoglalás: 4864-7570
Augusztus 27, szerda: Cserkészbál főpróba
Augusztus 30, szombat, 20.30 óra: CSERKÉSZBÁL. Palacio 
San Miguel. Suipacha 84, Capital
Mindnyájan részt veszünk a Cserkészbálon... ezért az augusztus 
31-i filmvetítés elmarad. Következő mozi a Hungáriában szep-
tember végén: A koppányi aga testamentuma 

2008. SZEPTEMBER
Szeptember 6, szombat, 16 óra: Dr. Jorge Puricelli előadása spa-
nyol nyelven a genetikáról. Tea. Irodalmi Kör. Szent László Iskola
Szeptember 13, szombat, 12 óra: „Megint Háry-zik a ZIK”. 
Szent László Iskola

Domingo, 13 de julio, 11.30 hs.: Misa en húngaro. Almuerzo. 
Mindszentynum
19 al 26 de julio: Brasil: IX° Encuentro Sudamericano de Danzas 
Folklóricas Húngaras. Nos representa el Conjunto Folklórico Regös
Domingo, 27 de julio, 18.30 hs.: Proyección de película húngara. 
Hungária

AGOSTO 2008 
Sábado, 2 de agosto, 16 hs.: Conferencia de Miklós Székásy en 
castellano: „La época de San Esteban: La formación de los reinos 
cristianos en Europa Central”. Té. Colegio San Ladislao
Martes, 5 de agosto, 21 hs.: Asamblea General Asociación Cultural 
EMESE. Hungária
Sábado, 9 de agosto, 18 hs.: Audiovisual y relato del campamento 
de la Agrupación Scout Béla Bartók. Hungária
Jueves, 14 de agosto, 19 hs.: Conferencia en castellano de Ákos 
Zahorán (Chile): „3.000 años de los húngaros”. Museo Roca. Vicente 
López 2220 (entre Azcuénaga y Pueyrredón), Capital 
Domingo, 24 de agosto, 11 hs.: Misa de San Esteban. Almuerzo. 
Mindszentynum. Reservas: 4864-7570
Miércoles, 27 de agosto: Ensayo general para la Noche de Gala 
Húngara
Sábado, 30 de agosto, 20.30 hs.: NOCHE DE GALA HÚNGARA. 
Palacio San Miguel. Suipacha 84, Capital

SEPTIEMBRE 2008 
Sábado, 6 de septiembre, 16 hs.: Conferencia en castellano del Dr. 
Jorge Puricelli: „Genética y Eugenesia (Neugenesia) - ¿una relación 
peligrosa?”. Té. Colegio San Ladislao
Sábado, 13 de septiembre, 12 hs.: Programa musical de la Escuela 
húngara. Colegio San Ladislao
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