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Miért van az, hogy 90. évvel a 
szégyenletes békediktátum után az 
Óhazától 15 ezer kilométerre másod-
generációsok is úgy érzik, hogy meg 
kell emlékeznünk Trianonról? Ez csak 
úgy magyarázható, hogy akik ma-
gyar érzelemmel rendelkeznek, azok 
nem tűrik a kényelmes feledést. Nem 
vagyunk mi irredenták az 1920-as, 
30-as évek generációi szellemében, 
jelszavunk nem a „mindent vissza!”. 
Hanem kötelességünknek érezzük azt 
az igyekezetet, hogy tudatosítsuk kor-
társainkban, környezetünkben, utódaink-
ban: egekig kiáltó igazságtalanság történt 
Magyarországgal 1920. június 4-én! Nem 
a magyar diplomaták ügyetlenségén, 
alkalmatlanságán múlott ez a szerződés, 
sem a nagyhatalmak megbízottainak jobb 
szakavatottságán. Ez a döntés, akár egy ki-
rakatperben, előre el volt már határozva, a 
„vádlott fél” még arra sem volt méltónak 

Kezdjük hát a kapi-
talizmus fogalmával. 
Egyik értelmezésében 
gazdálkodási módszer. 
Másik értelmezésében 
politikai irányzat. 

Mint gazdálkodási módszert egészen 
egyszerű meghatározni. Amióta a ter-
melés finanszírozással történik, a ka-
pitalizmus maga a gazdálkodás. Ennek 
értelmében kapitalizmus volt, van és 
lesz, mert a gazdálkodás egyetlen módja. 
A kommunisták azt állították, hogy a 
kapitalizmust megszüntetik, mert kizsák-
mányol. Kivették a kapitalizmusból a 
piaci mechanizmust és a konkurenciát, 
helyébe bevezették az államkapitalizmust. 
A kizsákmányolást állami szintre emelték. 
Soha nem harcoltak a kapitalizmus ellen 
(ahonnan támogatást kaptak), mindig is 
csak forradalmak és háborúk során az 
uralmuk alá hajtott nép elitjét, uralkodó 
osztályát irtották ki.

A kapitalizmus, mint politikai irányzat, 
a nyugati civilizációs fejlődésben az élet 
mestereként jelent meg. Tehette, mert a 
kapitalizmus, mint gazdálkodási módszer 
az emberi élet kiteljesedésének, jólétének, 
haladásának megvalósítójává fejlődött. 

A kapitalizmussal, mint gazdálkodási 
módszerrel nincs probléma, azt fejleszte-
ni, javítani, alkalmazni kell. A probléma 
a politikai kapitalizmussal van - kár, hogy 
nem kapott külön elnevezést. A kommu-
nizmus a szekuláris filozófia terméke. 
Nyugat egyetemein több mint száz éve 
tömik a hallgatók fejét Marx tanaival és 
az internacionalizmus egyéb filozófiai 
irányzataival.

A Magyarországon üzemeltetett kom-
munizmusnak nem az a főbűne, hogy az 
ország gazdasági életét egy élhetetlen el-
mélet gyakorlatba erőltetésével a stagnálás 
állapotába szorította, mert eszelős intézői 
hittek benne (ország és társadalom azzal 
élte túl, amit abból visszalopott), hanem 
az a fő bűne, hogy az erkölcsöt rendőr-
ségi üggyé sorvasztotta - a törvény háta 
mögött szabad a vásár. A törvénytisztelő, 
kiválóságokra felnéző magyar nép 
nincs többé. Ami erkölcs, tartás még 
megmaradt, az a régi polgári nevelő ha-
gyományokat megőrző családok érdeme. 

A kapitalista gazdálkodási módszert 
fejleszteni és ellenőrizni kell, a politikai 
kapitalizmussal szemben védekezni kell. 
Az, amit a kapitalizmus hibáiként emle-
getünk (mint a kapzsiság, uzsoraság, ela-
dósítás, stb.), azok emberi hibák, amiket 
a kapitalizmusból, vagyis a gazdaság 
működéséből ki kell iktatni. Ahogy az 
egyéni szabadságnak is megvannak a 
törvényes korlátai, épp úgy törvényes 
korlátok között kell működnie a gazdasági 
élet minden intézményének. 

Közgazdászok között vita folyik, 
hogy milyen a helyes arány egy ország 
gazdasági életében a nagyvállalatok és 
a közepes és kisebb vállalatok között. 
Ausztráliában kb. 60% a kisebb vállala-
tok részesedése, míg a munkavállalók kb. 
80%-át foglalkoztatja. Nagy a munka-
vállalói mobilitás. Magyarországon a 
nagyvállalatok főként külföldi, odate-
lepült gyárüzemek, és ha jónak látják, 
odébb állnak. Ilyenkor a bedolgozó 
kisvállalkozó is munka nélkül marad. Folyt. a 2. oldalon

A TARTALOMBÓL:

Trianon – 1920. június 4
– a súlyos nemzeti tragédia –

Aristide Briand (1862-1932), 1921-ben 
választott francia miniszterelnök:
„Ki kételkedne abban, hogy a magyar 

határt nem önkényesen vonták meg? Elég 
ránézni a térképre, követni a határvonalat, 
amely egyébként egyáltalán nem végle-
ges, hogy meggyőződjünk arról, hogy az 
nem fedi a valóságot.”
Théophile Delcassé, francia külügymi-
niszter (1852-1923):
„Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy 

legyőzték, vagy ha aláírt - késsel a torkán 
- egy végzetes békeszerződést. Becstelen-
né válik azonban, ha nem tiltakozik, ha 
tönkretételéhez maga is hozzájárulását 
adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a 
lemondás…”
Henri Pozzi, francia politikus, diplomata 
(1879-1946):
„Ha az ember az igazságnak csak egy 

kis részletét is megismeri, és ha ennek az 
igazságnak a fel nem ismerése az övéinek 
ártalmára lehet, akkor nincs joga azt ki 
nem kiáltani - történjék bármi azzal, aki 
kimondja.” 
Benito Mussolini államférfi  (1883-1945):
„A békeszerződések nem koporsók, 

amelyekből a legyőzötteknek sohasem 
szabad kilépniük.”
Yves de Daruvár, francia-magyar hazafi , 
író (1921-):
„Trianon történelmi tévedés, földrajzi 

szörnyszülött, gazdasági lehetetlenség, 
igazságtalan békeszerződés önmagában 
és tragikus következményeiben.” 
Georges Roux, neves francia történész 
1931-ben újra tanulmányozta a béke-
szerződések revíziós kérdéseit:
„Erőteljes hazug propagandával igyekez-

tek a kormányok a katonák harci szellemét 
fokozni. A tények meghamisítása szabály-
lyá vált, a gyűlölet szent érzelemmé. Esz-
méket kovácsoltak, erkölcsi önigazolásra, 
a saját népük lelkesítésére és az ellenség 
demoralizálására. Ilyen hangulatban vol-
tak a szövetségesek, amikor a Központi 
Hatalmak 1918-ban összeomlottak. A 
győzelem váratlan és nem remélt volt. A 
gyors cselekvés vágya nem adott időt a 
meggondolásra. A győzelmi mámorban 
hónapok alatt készült el a béke, az új 
Európa, korlátlan hatalommal. Világos, 
hogy a magyarok nem vették egyszerűen 

nyilvánítva, hogy meghallgassák. Ezer-
szer bűnös Franciaország (Clemenceau, 
Tardieu, Poincaré, Berthelot), Anglia 
(Lloyd George, Seton-Watson), Amerika 
(Wilson), Oroszország (Sazonov), va-
lamint Csehország (Masaryk, Beneš), 
Románia (Brătianu, Titulescu) és Szerbia 
(Pasics). A lista korántsem teljes! Utó-
lag aztán voltak nyilatkoztok.    (HKZS)

tudomásul az erőszakos területi csonkítást, 
amely mindennemű nemzetközi jogba 
ütközött, a lakosság megkérdezése nélkül. 
Végül volt egyetlen népszavazás, Sopron-
ban, a magyarok győzelmével Ausztriával 
szemben - amely maga is vesztes volt. Az 
új államokban, amelyeket a győztesek 
támogattak, nem engedtek meg egyetlen 
népszavazást sem.”

*
Siklósi András, jelenkori magyar publi-
cista:
„A trianoni katasztrófát a bolsevizmus 

évtizedeiben említeni is tilos volt, de 
‘szalonképes’ politikai körökben ma is
kerülendő témának számít. - Aligha 
gondolhatja magát derék magyarnak 
az, akinek nem fáj Trianon, s aki e pél-
dátlan gazságot nem akarja valamilyen 
formában orvosolni. A trianoni szerződés 
a világtörténelem legrosszabb, legkegyet-
lenebb, legördögibb békéje, amely a fő 
vesztes, Magyarország számára örökre 
kiheverhetetlen és elfogadhatatlan. Tá-
gabb értelemben pedig egész Európa tar-
tós békéje, fejlődése is attól függ, hogy 
visszaállítja-e az I. világháború előtti 
állapotokat, ill. megadja-e valamennyi itt 
élő népnek, mindenekelőtt a rengeteget 
szenvedő magyarságnak a teljes önren-
delkezést minden téren. 

Csapó Endre (Sydney):
Nemzeti kapitalizmust!

Magyarországon a közép- és kisvállalko-
zások foglalkoztatják a dolgozók körül-
belül 65%-át. Ők adják az export 35%-át. 
Összegezésképpen elmondhatjuk, hogy 
Magyarország nem abba ment tönkre, 
hogy átváltott a kapitalizmusra, hanem 
az a baj, hogy nem védte meg magát a 
politikai kapitalizmus újabb áramlatával 
szemben. Közelebbről: az egypárt-kor-
mányzat bukásával egyidőben felállott 
kerekasztal társaság elfogadta a rend-
szerátváltás lebonyolítására jelentkező 
külhatalmi és pénzügyi körök keretaján-
lásait. Egészen pontosan: a nemzetközi 
társulatok benyomulásának és magyar-
országi berendezkedésének, országot 
kifosztó tevékenységének támogatása 
folyamatában megvagyonosodott hazai 
pártelit lett a gazdasági és politikai ha-
talom birtokosa, akik megosztották az 
ország vagyonát külföldi elvtársaikkal. 

Ezek eléggé ismert dolgok, valamint az 
is, hogy az elmúlt húsz év, de különösen 
az utóbbi nyolc év megérlelte a magyar 
társadalomban a védekezés szellemét. 
Ez készült realizálódni áprilisban, az 
országgyűlési választások során, határo-
zott változás lehetőségével. Minket, akiket 
távolból is közvetlenül érdekel az ország 
sorsa, már olyan részkérdés is érdekel, 
hogy a Fidesz-KDNP párt akar-e és tud-e 
élni a kapott történelmi alkalommal?

Az alkalomadta lehetőség kötelez. Elő-
ször történik a demokratikus húsz évben, 
hogy egy nem-koalíciós kormány, tehát 
egy egységes kormány jön létre. Mint-
hogy úgy sikerült, hogy a kormányzó 
párt kétharmados többséggel került be a 
Parlamentbe, akkor akár új alkotmány is 
létrehozható lesz. Ami a gazdasági élet 
irányítását illeti, a szükséges törvények 
meghozatalához nem is szükséges a két-
harmados fölény. Láthattuk a jelenlegi 
garázdálkodás nyolc évében, hogy minden 
szavazásra került kormányjavaslat tör-
vénnyé vált, minden ellenzéki javaslat 
megbukott - a kocka fordultával a zászló 
az új kormánynak áll. Az 1989-ben meg-
alkotott (oktrojált és manipulált) alkot-
mány erős, szinte diktatórikus hatalmat 
biztosít a kormány részére. Amennyire 
alkalmas volt ez a baloldali kormány ré-
szére korlátlanul rosszat cselekedni, épp 
olyan mértékben fennáll majd az új kor-
mány lehetősége korlátlanul jót cseleked-
ni. És amennyire megfelelt ez a rendszer 
a nemzetellenes politikának, ugyannyira 
meg kell feleljen ez az „erős kéz kormány-
zati rendszer” a nemzetérdekű politikának. 
Márpedig Magyarország talpraállítása 
most nemzetérdekű politikát követel, 
aminek a megvalósításához erőskezű 
kormány kell. 

Magyarország népe jelenleg zaklatott 
állapotban van. Nem ideológiai vita epesz-
ti a lelkeket. Négy évtizeden át minden 
politikai hangszórón azt hallotta, hogy 
építjük a jövőt, a jólétet, a bőséget, le-
hagyjuk a Nyugatot is, és amikor Nyugat 
belénk költözött, az is csak visz. Magyar-
ország munkaképes lakosságának 57%-a 
dolgozik, illetve keres munkaalkalmat. 
Ez szocialista örökség. Nyugatról nem a 
jólét jött, hanem a tempó. De az eladó-
sodással azt is rásózták az országra, hogy 
szorgalma ellenére sem jut előbbre. 
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CSAPÓ ENDRE: NEMZETI KAPITALIZMUST! ....                            Folyt. az 1. oldalról

A rendszerváltoztatás által beadott al-
tatóból fölébredve olyan nyugati pálya-
udvaron találta magát az ország, ahonnét 
versenypályák indulnak, és az állomásokra 
érkezést osztályozzák. Nincs visszalépés, 
az értékmérő a GDP. A vetélkedő egy-
ségek még mindig az államok, amelyek 
teljesítményük alapján kedvezmények 
és leminősítések terelőjében igyekeznek 
megfelelni a versenyszabályoknak. Az 
együttes fejlesztési előmenetel a globaliz-
mus előírása. Nem baj, általa az ország is 
menetel. Csak az az adósság-szolgáltatás 
ne volna...

Orbán Viktor - nagyon helyesen - a 
gazdasági élet rendbetételében látja a 
kilábalás lehetőségét. Február 18-án a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Gazdasági Évnyitó című rendezvény 
vendégeként felszólalt Orbán Viktor, és 
kijelentette, hogy elkövetkező kormánya 
gazdasági terveit és faladatait a magyar 
gazdaság képviselőivel egyetértésben 
kívánja megvalósítani. Ismét szólt arról, 
hogy a világpolitikában kedvező változá-
sok történnek, amelyek nagyobb mozgási 
lehetőséget adnak Magyarország részére 
is a piaci spekulációval szemben, ui. „a 
piaci spekuláció csak magánérdekre és 
csak rövid távú haszonra törekszik, nincs 
benne hozzáadott érték, nem fi nanszíroz 
termelést, nem hoz létre értéket, ehe-
lyett a meglévő értékeket csapolja meg. 

Bizakodásra az ad okot, hogy a világ-
gazdaságban bekövetkezett és most is 
zajló viharos változások végre mindenütt 
szembenézésre késztetik a politikai és 
a gazdasági vezetőket egyaránt ezzel a 
ténnyel. A világnak szembe kell néznie, 
ha tetszik, ha nem, hogy a piac mégsem 
működik magától helyesen, és önmagát 
sem tudja megvédeni a szabadjára enge-
dett, globalizált spekulációtól. Szembe kell 
nézni azzal, hogy a spekuláció burjánzása 
folytán egy olyan pénzkapitalizmus alakult 
ki, amelyben immár a más pénzének a 
kockáztatása jelenti a normát” - fejtette 
ki Orbán Viktor - majd így folytatta: 
„A világnak szembe kell néznie azzal, 
hogy ennek a pénzkapitalizmusnak a fő 
jellemzője és legnagyobb veszélye, hogy 
csak a jelen számít, a jövő nem. A jelentől 
elvárt magas hozam iránti túlzó igény a 
jövő állandó leértékeléséből táplálkozik. 
A spekuláció által fölhajtott hozamok 
leértékelik a jövőbeli bevételeket: minél 
magasabbra nőnek az előbbiek, annál 
inkább veszítenek értékükből az utóbbiak. 
Szembe kell néznie a világnak azzal, hogy 
az egész gondolatrendszer hamis.”

Végre jelentkezik a magyar politika 
terén a kapitalizmus megjelenési alak-
zatainak az osztályzása. Természetesen 
kell a külföldi nagytőke jelenléte, termé-
szetesen kell a nemzetközi hitel, kell a 
szabad piac, áru, munkaerő, információ 

szabad áramlása, mert ez mind velejárója 
az ország gazdasági élete beépülésének a 
világgazdaságba. 

Orbán Viktor a megoldást abban látja, 
hogy el kell vetni azt a téves elméletet, 
miszerint az állam beavatkozása a gaz-
daság ügyeibe felesleges és káros. Ez az 
elgondolás azért téves, mert a nemzet-
gazdaságok a munka és a termelés szem-
pontjait tekintik alapvető követelmény-
nek, szemben a globális rendszerekkel, 
amelyek manipulációval és spekulációval 
foglalkoznak. Csakis állami beavatko-
zással érhető el az erős és egészséges 
nemzetgazdaság.

„Miközben a világgazdaság a spekulá-
ció okozta megrázkódtatásoktól szenved, 
aközben a magyar nemzetgazdaság életét 
még egy sajátos magyar tehertétel is kese-
ríti. És ez a mondandóm lényege. Ugyanis 
Magyarországon nem az a helyzet, ami a 
világban, mert az elmúlt években Magyar-
országon nem ugyanaz a folyamat ment 
végbe, mint a nagyvilágban. Magyaror-
szágon ui. nemcsak a piacon jelentkezett 
spekuláció, hanem a politikában is. És ez, 
mármint a politikai spekuláció láthatóan 
még veszélyesebb, és még nagyobb ká-
rokat okoz, mint a piaci spekuláció.”

„Az én fölfogásom szerint a politikai 
spekuláció körébe tartoznak a különféle 
privatizációs ügyletek is, amelyeknek 
bevételeit a kormányzat sohasem a ma-
gyar gazdaság élénkítésére fordította. 

Vagy gondolhatunk a politikai spekuláció 
részeként a nyakló nélkül fölvett külföl-
di hitelekre, amely külföldi hitelekből a 
magyar termelőgazdaság szintén nem 
látott semmit. De ami talán még ennél is 
nagyobb baj, és a legsúlyosabb kár, amit a 
politikai spekuláció okozott a mi hazánk-
nak, az az, hogy mostanra az emberek 
egész egyszerűen nem hisznek a magyar 
gazdaságban. Régóta azt tapasztalják, 
nem érdemes vállalkozni, nem érde-
mes dolgozni, nem érdemes becsületes 
munkából és vállalkozásból jutni valamire 
- leginkább ügyeskedni meg spekulálni 
érdemes. Ezért mennek el egyre nagyobb 
számban a tehetséges és ambiciózus fi ata-
lok, ezért menekül a külföldi tőke is immár, 
sőt most már magyar vállalkozók is azért 
keresnek más országban cégközpontokat 
maguknak, mert egész egyszerűen már 
ők is egyre kevésbé vagy egyáltalán nem 
hisznek a saját, hazai, vagyis magyar 
gazdaságukban.” 

Sok támadás éri Orbán Viktort, hogy 
nem ad részletes programot. Amit a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara Gaz-
dasági évnyitóján elmondott, az olyan 
program, aminek a részletei maguktól 
értetődőek. A magyar gazdaságot nemzeti 
alapra kell helyezni. A magyar kapitaliz-
musnak elkötelezetten magyarérdekűnek, 
nemzetinek kell lennie. 

(Rövidítve. Kiemelések tőlünk, Szerk.)

Dr. Szili Katalin 
megismeri az argentínai magyarságot

A hűséges AMH olvasó előtt nem isme-
retlen Dr. Szili Katalin neve. Ő volt a 
magyar Országház elnöke 8 éven át, amíg 
az MSZP kormányzott. Az új választási 
fordulat folytán mostantól kezdve parla-
menti MSZP képviselő.

Ez azonban szavai szerint „nem jelent 
akadályt” abban, hogy a „mi ügyünket” 
is képviselje. Ahogy a szomszédos kró-
nikában olvasható, a LAMOSZSZ meg-
tartotta 1. Közgyűlését a tagországok 
képviselőivel, és erre az alkalomra kü-
lön meghívást kapott Kunckelné Ildikó 
szövetségi elnökasszonytól. A megnyitó 
szinte órára egybe esett az új összetételű 
Országgyűlés megalakulásával, esküté-
telével. Dr. Szili tehát aznap nem tehette 
le esküjét, nem vehetett részt a még nyi-
tott működési szabályok rögzítésében. 
A hiányt majd utólag pótolhatja, talán 
már az új kormány hivatalba lépése után. 
Köztudott volt, hogy az ideutazása adott 
okot kimentésére. 

Ezzel a döntésével Dr. Szili kimutatha-
tott két tényezőt: egyrészt, hogy kitűnő 
politikai érzéke által távolmaradása kar-
rieri szempontból előnyt jelenthet, más-

ELSŐ  LAMOSZSZ  TALÁLKOZÓ  BUENOS  AIRESBEN
Rendkívüli eseményben volt része 

Buenos Airesben az argentínai magyar 
kolóniának május 14 és 16 között a 
Latin-Amerikai Magyar Országos Szer-
vezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) a 
házigazda Argentínai Magyar Intézmé-
nyek Szövetsége (AMISZ) rendezésében 
lezajlott 1. Találkozója alkalmából. A 
komoly előkészítő munka meghozta 
gyümölcsét, mert a találkozón minden 
zökkenőmentesen ment végbe. 

Már a Mindszentynumban, az első is-
merkedési esttől kezdve harmonikus han-
gulat alakult ki a résztvevők között és 
ez a hangulat óráról-órára egyre jobban 
érezhetővé vált. Latin-Amerikából Argen-
tína, Brazília, Chile, Uruguay és Venezuela 
tagországok voltak képviselve (Paraguay 
sajnos nem tudott eljönni). Magyaror-
szágról megjelent Dr. Szili Katalin volt 
Országgyűlési elnök munkatársai, Kerényi 
György és Söregi Éva kíséretében, és Dr. 
Varga Koritár Pál, új argentínai magyar 
nagykövet valamint Házi Judit konzul.

A fölöttébb sűrített program április 14-én
du. pár perces ismerkedéssel kezdődött, 
himnusz, majd Szabó Éva AMISZ elnök, 
Kunckelné Fényes Ildikó LAMOSZSZ el-
nök és Dr. Varga Koritár Pál köszöntötték 
a jelenlévőket. Szomorú szívvel emlékez-
tek meg az idő előtt elhunyt ifj. Benedek 
Lászlóról, akinek elvesztése pótolhatatlan 
űrt hagyott. Egy rövid  fi lm bemutatta 
az argentínai magyar intézmények egy 
részét, majd Kunckelné Ildikó beszámolt 
a LAMOSZSZ történetéről és jelenlegi 
helyzetéről. A közös vacsora előtti per-
ceket Dr. Szili Katalin arra használta 
fel, hogy néhány gondolatot felvessen a 
szórványmagyarság öntudata, a magyar 
nyelv és a hagyományok további fenntar-
tásáról. Szavaival alátámasztotta azt, hogy 
mennyire fontos az a fáradságos munka, 
amelyet sok ezer km-re az Anyaországtól 
a különböző magyar intézmények már 
nagyon régen végeznek kolóniáikban.

Másnap a délelőtti programban az öt 
tagország képviselője többé-kevésbé 
elegendő idővel rendelkezett ahhoz, hogy 
a magyar munkának a saját országában 
lefolyt történetét ismertesse. Adódtak 
közös nevezők, így pld., hogy mindenhol 
már századokkal ezelőtt megjelentek a 
magyarok, jezsuiták, kutatók, kalandorok, 
zenészek. A XX. század elejétől kezdve 
segélyegyletek, egyházak, iskolák és 
cserkészmozgalmak körül alakultak ki az 

első intézmények, majd a hagyományok, a 
zene és népitánc gyűjtötték szárnyaik alá 
az ifjúságot. Mindez a mai napig fennáll, 
hol hatvan, hol nyolcvan, hol száz éve, a 
közösségek anyagi segítségével és önzet-
len munkájával. Az utóbbi években a LA-
MOSZSZ együttműködésének köszönhe-
tő az, hogy több egyesület részesült anyagi 
támogatásban a magyar kormánytól.

A déli órákban vendégek és helybeliek 
átlátogattak a Szent László Iskolába, 
ahova néhány év óta átköltözött a Zrínyi 
Ifjúsági Kör égisze alatt szombatonként 
működő, már több mint ötven éves hétvégi 
magyar iskola, jelenleg 61 diákkal és 15 
tanárral. Bemutatásra került egy rövid 
műsor, amelyben a gyerekek énekeltek, 
szavaltak, furulyáztak, míg a közönség 
tapssal köszönte meg a közös munkát. A 
helyben elfogyasztott ebéd után vissza 
a Hungáriába, ahol a cserkészcsapatok 
zászlófelvonását szemlélték meg a sza-
badban, de siettek vissza a terembe, mert 
az időjárás hirtelen megváltozott és a szép 
napsütésből hideg szeles délután lett.

Dr. Szili Katalin hozzászólásai hang-
zottak el. T.k. megvitatta, hogy miért jó 
magyarnak lenni, kiemelte - a gyönyörű 
Reményik vers alátámasztásával - az 
iskola és a templom szükségét és szere-
pét. Véleménye szerint a magyar állam 
ne tekintse anyagi segélyét kiadásnak, 
hanem befektetésnek. Állította, hogy 
Magyarországnak szüksége van a szór-
ványmagyarságra. Ígéretet tett, hogy a 
szeptemberi Szórványkonferencián a 
most kézhez kapott adatok gyűjteményét 
ismerteti és minden résztvevő kezéhez 
eljuttatja. Ebben ui. le van írva a tagor-
szágok rövid története és intézményi 
működése. Kerényi György munkatársa 
felolvasta Dr. Németh Zsolt május 11-én 
írt, a LAMOSZSZ Közgyűléshez intézett 
levelét. Ebben megemlíti, hogy Magyar-
országon új szelek fújnak, hogy az elmúlt 
évek együttműködésének folyományaként 
12 nagyszabású dokumentumot sikerült 
kidolgozni az országhatáron belül és azon 
kívül élő magyarság jövőjét illetően, köz-
tük a Szórványstratégiát, amely jelentős 
részben a Kárpát-medencében élő ma-
gyarsággal foglalkozik. Végül is egy olyan 
világot lát a jövőben, ahol jó magyarnak 
lenni, de ahhoz nem a világnak kell meg-
változnia, hanem a magyar nemzetnek és 
Magyarországnak kell megindulnia a fele-
melkedés útján. Ígéretet tesz ennek érdeké-

ben, hangsúllyal az összefogásra és együtt 
dolgozásra, hogy ez meg is valósuljon.

Folytatásként megnyílt a kerekasztal, 
ahol a latin-amerikai magyar intézmé-
nyek fennmaradási lehetőségei kerültek 
megvitatásra ifj. Zaha Sándor vezetése 
alatt. Az asztalnál Kunckelné, a sokoldalú 
Pillerné Éva, Haynalné Kesserű Zsuzsó 
AMH szerkesztő, Bonapartian Edi Re-
gös tánccsoport vezető és Lajtaváryné 
Benedek Zsuzsi magyar nyelvtanítás 
szakértő fejtegették a témát ki-ki saját 
szemszögéből, majd több érdekes hoz-
zászólás hangzott el. Összefoglalva, a 
fennmaradás: az magyar öntudat, a nép-
táncon keresztül meg lehet szerettetni a 
magyar érzést, elengedhetetlen a magyar 
nyelvápolás - de mindehhez szükség van 
a támogatásra szakképzett pedagógusokon 
és továbbképzéseken keresztül. Mind-
ezekért pedig nélkülözhetetlen, hogy az 
elhangzott kérvények illetékes kezekhez 
eljussanak Magyarországon.

Késődélután megtartotta a LAMOSZSZ 
az 1. Küldöttgyűlését, megszületett a zá-
rónyilatkozat, amelyben t.k. lefektették 
azokat a kérelmeket, amelyekkel a Szövet-
ség az Anyaországhoz fordul oktatási, 

részt, hogy ugyanakkor a dél-amerikai 
magyarság általa fölvállalt érdekeinek 
lendületet adhat.

A képviselő asszony köztünk való sze-
replése első estjén már kinyilváníthatta, 
hogy továbbra is szívén viseli az Anya-
országtól távolra szakadt magyarságot. 
Alulírott följogosultnak érzi magát annak 
megállapítására, hogy Dr. Szili politikai 
érzéke nemcsak párosult a diplomáciai 
tudásával, hanem előbbi a kiváló szónoki 
tehetsége által mégjobban bebizonyoso-
dott. A jó szónok, a jó konferenciai előadó 
ui. pontosan megérzi és fölméri a célpub-
likum hangulatát, ezt fölszívja, magáévá 
teszi, és ha ez sikerült, akkor hallgatóságát 
meghódítja, mert annak nyelvén szólal.

Ez történt május 14-én este Buenos 
Airesben, a LAMOSZSZ konferencia 
megnyitásán. Dr. Szili Katalin az argen-
tínai magyarságot meghódította bemu-
tatkozó beszéde hazafi as érzelmű tartal-
mával, meleg és őszinte hangnemével, 
az érdeklődést irántunk minden szinten 
magában foglaló emotív szavaival.

Neki és vele jött munkatársainak kö-
szönjük ezt a látogatást!      (HKZS)

továbbképzési és anyagi támaszok terén 
(*). Megtörtént a tisztújító választás: 
egyöntetűen felkérték Kunckelné Ildikót, 
hogy vezesse tovább a Szövetséget, majd 
minden tagország hazatérését követően 
saját Intézményeik szavazatával meg fog-
ja választani a maga képviselőjét.

Az intenzív munkanap záróvacsorája 
közben a Regös táncegyüttes fellépésével 
lepte meg és szórakoztatta a vendégeket. 
A tagországok megajándékozták egymást 
emléktárgyakkal, Dr. Szili Katalin t.k. 
könyveket adott át a delegációknak. A Ma-
gyarországról jöttek viszont az AMISZ-tól 
egy részvételi diplomát és pénzérmet 
vittek magukkal emlékbe.

Vasárnap reggel a Református Egyház-
ban tartott magyarnyelvű Istentiszteletet 
Nt. Demes András, utána párórás város-
nézés és ebéd volt az utolsó hivatalos 
program. Ekkor Kunckelné megköszönte 
a rendezőségnek és a kolóniának, valamint 
minden résztvevőnek az 1. Találkozónak 
sikeres megrendezését és jelezte, hogy két 
év múlva Brazíliában szeretné viszontlát-
ni a tagokat.                         KRÓNIKÁS: 

Balthazár Mártha
(*) A zárónyilatkozatot / képanyagot 
következő számunkban közöljük Szerk. 
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A BACIFI név alatt meg-
tartott nemzetközi film-
fesztiválon több száz fi lm 
között két magyar filmet 
is bemutattak. A „Hanky 
Panky” című, az I. VH utáni 
magyar emigrációról szóló 
dokument-kollázs eléggé 

gyöngének mutatkozott, de a háromszor 
előadott “Hungary, Puskás” viszont annál 
jobban sikerült. Ezequiel Fernández Moores 
a La Naciónban [ápr. 21-i sportmelléklet. 
Szerk.] hosszasan méltatta a fi lmet, de ér-
demes néhány ott nem említett mozzanatot 
ismertetni. (l. SP II.o.)

Az első képeken látható a családi házuk 
melletti kispesti grund, ahol az 1927-ben 
született Puskás „Öcsi” már majdnem 
óvodás kora óta minden délután rúgta a 
„labdát”, az első években csak homokkal 
töltött lyukas harisnyákat, mert nem volt 
pénzük valódi labdára. 15 évesen már 1. 

Kéthetes izlandi kör-
utam befejeztével még 
egy szabad napot töl-

tök Reykjavíkban, a világ legészakibb 
fővárosában, a Loftleidir (azaz repülő-) 
hotel - számomra pillanatnyilag túlcivili-
zált, steril csöndjében. 

Előttem a felhőalakzatait oly gyakran vál-
toztató ég és a föl-leszálló kis repülőgépek 
sziluettjei; mert ez itt (s mindjárt a problé-
ma közepébe kerülünk!) belföldi repülőtér. 
Innen Húsavikba, Akureyribe, a Mývatn-
rezervátumba s az Izland partjai körül 
elhelyezkedő, tüneményes gyorsasággal 
keletkező s néha „varázsütésre” eltűnő, 
apró, vulkáni szigetecskékre lehet utazni. 
A vasút ismeretlen fogalom, s a szigeten 
- hézag nélkül! - körülvivő autóutat is 
csak 1970-ben, az Izlandi Köztársaság 
megalakításának 1100 éves jubileumára 
csinálták meg.

Út? - No, nem éppen autósztráda. Csu-
pán egyes, rövid szakaszokon rendelkezik 
burkolattal, másutt döngölt homok, kavics 
alkotják az alapját. Hol hirtelen megdagadt, 
szürkén örvénylő gleccservizek temetik 
maguk alá, hol a fekete vulkáni por... Né-
melykor forrón felsistergő gejzírek lehelete 
omlasztja, máskor a földrengés, vagy a 
kiömlő láva szakítja darabokra...

*
Valljuk be, nem sokat tudunk Izlandról, 

erről a 103.000 km² területű, Norvégia és 
Grönland közt félúton fekvő nagy, vulkáni 
szigetről, amelynek északi csücskétől alig 
pár kilométer távolságra fut az Északi 
Sarkkör, s ahol nyáron állandó világos-
ság, télen majd állandó sötétség uralkodik 
(karácsony táján csak 2 órát tart a fény!). 
Pedig az első viking 840 táján tette lábát 
a déli öblök egyikének sziklás partjára, 
s így esett, hogy „millenniumukat” 20 
esztendővel előbb ünnepelték, mint mi.

Azt sem tudjuk (miként én sem tudtam 
korábban), hogy az ország öthatod része 
lakatlan, s a 210.000 emberből, aki több 
mint ezer év küzdelme után megmaradt 
(tizedelte őket a fekete himlő, a pestis, a 
kivándorlás!) 85.000 az ország fővárosában 
él. Történelmük - akárcsak a miénk - szabad-
ságküzdelmek sorozata. Előbb a norvégok, 
aztán a dánok nyomták el, zsákmányolták 
ki őket, s teljes függetlenségüket csak 
1944-ben tudták elnyerni. (Ezért van az, 
hogy az izlandi küldött mindig nagy meg-
értést tanúsít az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetében az Erdélyben szenvedő, majd

2 millió magyar sorsa iránt. Ha valaki, 
akkor ő igazán képes megérteni, miről 
van szó).

Gondoljuk el: egy maroknyi nép, amely 
idegen uralom, természeti katasztrófák 
nagy megpróbáltatásai ellenére - él! És 
nem is akárhogyan. Itt, az elszórt, apró 
tanyákon is mindenütt pislákol a kultúra 
fénye! Láttam a ma falumúzeummá át-
alakított, tőzegfalú, mohával-fűvel benőtt 
fedelű egykori parasztházakat. Az ágyak 
túl rövidek ahhoz, hogy egy felnőtt ember 
kinyújtózhassék bennük, de mindenütt van 
egy parányi harmónium, icipici íróasztal, 
faragott sakktábla, könyvespolc (Izland, 
többek között a költők hazája! Norvég, dán 
királyok innen hozatták dalnokaikat. A sa-
gák és az eddák világhíresek), s természe-
tesen rokka, szövőszék, sajtár, vajköpülő. 
A férfi ak nyáron a tengerre jártak halászni 
a bizonytalan bárkákon, télen viszont 
zenéltek, olvastak. Az asszonyok nyírták 
a birkát, szőttek, fontak. Mindezt a jégve-
rem-szobákban (fűtési lehetőségeknek a 
nyomát sem láttam), fütyülő orkán zenéje 
mellett, hónapokig tartó sötétségben, öles 
hóban... Szinte elképzelhetetlen! (A skan-
zen-házak falán lévő, barnára színezett 
régi fényképekről széles pofacsontú, nyílt 
homlokú, büszke és kemény tekintetű fér-
fi ak és asszonyok néznek ránk.)

Mégis, aki Izlandra érkezik, elsősorban 
nem az emberiség (egy nép), hanem a 
Föld történetével találja magát szemközt, 
s olyan dolgokról kénytelen elmélkedni, 
amelyekről másutt (templomok, paloták, 
várak árnyékában, ahol a kultúra és civili-
záció hatalma vitathatatlannak tűnik) nem 
szokott.

Tudjuk-e, hogy a szilárd földkéreg, ame-
lyen mi oly nagyhangúan handabandázunk 
(!), az alatta lévő, forró magma tömegéhez 
viszonyítva olyan vékony csak, mint a tojás 
héja? A tudósok évszázadok óta vitatkoz-
nak rajta, hogy a Föld hűlőben van-e, vagy 
melegedőben, tágulóban vagy zsugorodó-
ban, de azt hiszem, ez az a kérdés, amire 
nyugodtan rámondhatjuk, hogy ignoramus 
et ignorabimus (vagyis nem tudjuk, és talán 
sohasem fogjuk megtudni). Sokkal meg-
fontolandóbb Karinthy Frigyes világképe, 
amit az Utazás Faremidóba című írásában 
fogalmaz meg: az ember csupán betegsége 
a Földnek; mindaz, amit itt (a tojáshéjon) 
teremtettünk - baktériumtenyészet...

*
A sziget körüljárása - földtani za-

rándoklat. Az utazó minden vízesésnél 
(monumentálisnál monumentálisabbak!), 

minden, az eget „abroncsként” átfogó szi-
várványnál fölkiált: - Ennél szebbet, ennél 
érdekesebbet már úgysem fogok látni!

Aztán újabb és újabb csodák jönnek. Az 
egyik fölülmúlja a másikat.

Izlandon végigkísérhetjük a vulkáni 
működés minden fázisát (valóságos geo-
lógiai képeskönyv; a földtan rajongóinak 
paradicsoma!): az egészen friss kitörésektől 
(még parázslik, füstölög a sötét massza), a 
zöld-szürke mohaszőnyeggel borított, két-
háromszázéves, dermedt lávamezőkig, a 
földtörténeti múltba vesző erupciók kopor-
só formájú bazalthegyeiig (Badacsony!), 
a tengerbe csorgott s hirtelen megdermedt 
láva alkotta torzfi gurákig, s a csodálatos 
„modern” műalkotássá rendeződött ba-
zaltoszlopokig, „bazaltorgonákig”... de a 
szürke hamuhegyekig, szurokfekete por-
sivatagokig is! 

Sohasem gondoltam (reméltem!), hogy 
mindazt, amiről az egyetemen szeretett 
professzoraimtól (Mauritz Bélától, Vadász 
Elemértől) hallottam, egyszer a valóság-
ban is meg fogom látni! (Nekünk, akkori 
geológushallgatóknak, nem adatott meg a 
lehetőség, hogy - minimális pénzzel ugyan 
a zsebünkben, de - hátizsákkal, sátorral 
vágjunk neki az ismeretlennek, mint aho-
gyan a mai nyugati fi atalok teszik!)

Állni a gejzírek torkánál - fortyogás-
ban, sistergésben -, s fi gyelni, ahogyan 
egyre dagad-dagad, majd hirtelen 50-60 
méter magasra szökken a forró ár, olyan 
látványosság, aminek bámulatát alig le-
het abbahagyni! Másutt nagy kürtőkből 
tör elő - iszonyú robajjal, sivítással - a 
fehér gőzfelleg; úgyannyira, hogy (japán 
szakemberek bevonásával) geotermikus 
erőművek létesítését kezdték meg! (Igaz, 
az ott dolgozó embereknek állandó ké-
szültségben kell lenniük, hiszen bármikor 
kitörhet a közeli vulkán, s akkor 20 perc 
leforgása alatt ki kell üríteniük a terepet!)

Beszéljek a sárgán-vörösen fröcskölő 
iszapvulkánokról (solfatárákról), amelye-
ket a pokol „kénköves bűze” leng körül?! 
A vigyázatlan turistát, aki a földön szürkél-
lő foltba belelép, súlyos égési sebekkel kell 
kórházba szállítani.

De nemcsak „tűz” van Izlandon. A sziget 
délkeleti részére hatalmas, fagyos kézként 
tenyerel rá a Vatnajökull, Európa legna-
gyobb kiterjedésű (8400 km2) gleccsere. 
Hosszú ujjai, hegymagasságú végmoré-
nákat tolva maguk előtt, majd mindenütt a 

tengerig érnek. Járni az átkristályosodott, 
fekete kőzárványoktól tarka felületeken, 
riasztó hasadékok és kéken ragyogó 
jégsziklák között, vagy kis indiánkenun 
siklani a gleccsertóba merült jéghegyek 
labirintusában, a nagy-nagy simaságban és 
csöndben - leírható, érzékeltethető-e? 

Végül, mindezeken túl - mintha semmi 
sem történt volna, semmi sem történne!-, 
az élet szelíd, idilli képei: a parti bazalt-
falak odvaiban tarkafejű búvárpapagájok 
laknak, a hullámverés marta sziklák közt 
fókák fogócskáznak, a gyérfüvű mezőkön 
pedig vígan legelésznek a hosszúfarkú, 
kócos, tarka pónilovak és fehér-fekete 
birkák, amelyek az első hidegek idején 
már maguktól összegyűlnek a csillagfor-
májú karámokban, hogy téli szállásaikra 
vigyék őket.

Izlandnak, a gyapjún kívül, legfőbb be-
vételi forrása a hal. A bálnavadászat betil-
tásáról (korlátozásáról) állandó nemzetközi 
vita folyik, de a többi fajta (például a hering 
és a lazac) is fogyóban van, ami részben az 
orosz rablógazdálkodás következménye.

- Hajóikkal lehorgonyoznak a mi halá-
szati zónánk határán, s valósággal kiszívnak 
mindent a mi vizeinkből is - panaszolja egy 
izlandi halászmester. - Óriás, úszó gyárak 
ezek a hajók. A földolgozást is rajtuk vég-
zik. A halak már dobozokba rakva, eladásra 
készen kerülnek a kikötőkbe.

De keleti tengeralattjárók is ólálkodnak 
állandóan a sziget körül, amelyen a NATO 
fontos bázisa, radarállomása van. (Ez utób-
bit bárki büntetlenül megközelítheti, sőt le 
is fényképezheti!)

Szerencsére, Izland népe nem hajlik a 
kommunizmusra. Az erkölcsök megron-
tásához sem fűződik senkinek különösebb 
érdeke. A fi atalok nemhogy kábítószert, de 
még alkoholt sem igen fogyasztanak. Uta-
zásom két hete alatt magam is hol sült, hol 
főtt halon, krumplin, salátának nevezett, 
ízetlen gezemicén (néha-néha birkahúson) 
és jó, hideg izlandi vízen éltem, amitől nagy 
józanság és hűvösség üli meg az ember 
gyomrát.

A levegő szeny-
nyezetlen, átlátszó. 
Fölmenve a Reyk-
javík „füstölgő” 
öblét uraló fehér 
templom, a Hall-
grimskirkja 74,5 m 
magas  tornyába,  
olyan éles képet 
kapunk, mintha 
gyerekes gonddal 
megrajzolt, naiv 
festményt nézegetnénk. A gyakori föld-
rengések miatt alacsonyra épített, nagy 
területen szétszórt házak hullámbádoggal 
bevont falai, palatetői harsány színekben 
pompáznak, akárcsak a Monopoly játék 
elemei.

Alant, a hajója 
orrán dacosan álló 
viking, az Amerikát 
immár 1000-ben 
fölfedező („Vin-
land”-ra keresztel-
te) Leif Erikson 
bronzszobra zöld 
patinával fénylik, s 
ahogy egymásután 
megszólalnak a ha-
rangok, zúgásukat 
öblös hangon veri 
vissza a tenger... 

[A nagy vulkáni kitörés kapcsán különösen érde-
kes a szerző korábbi izlandi útirajza. Szerk.]

osztályú játékos lett, 18 éves korában az 
I. háború utáni magyar-osztrák meccsben 
mutatkozott be a válogatottban, amelynek 
nélkülözhetetlen tagja maradt az 1956-os 
forradalom utáni emigrációjáig. A kom-
munista kormány alatt a játékosok elvben 
amatőrök maradtak (egy meccsért 4 dollár 
pótlék járt!), de megengedték nekik, hogy 
külföldi túráikról kofferszámra hozzanak 
be csempészholmit. A legjobb, egyúttal 
katonatiszteknek kinevezett játékosokat a 
Honvéd csapatba igazolták le és kötelezték 
őket minden héten ideológiai kiképzéseken 
is részt venni, amelyekről Puskás felettesei 
neki a legrosszabb jegyeket adták, és a do-
kumentfi lmen láthatóan a „honvéd” futbal-
listák teljes unalmát váltották ki. 

Nagyon érdekessé teszi a fi lmet az idő-
beli dokumentfilmek bevágása, jelene-
tekkel Budapest ostromáról, az 1956-os 
forradalomról, a csapat buszutazásairól és 
persze a fontosabb meccsek részleteiről. 

Saáry Éva (Lugano):                                 JÉGSZIKLÁK ÉS TŰZHEGYEK
                    - földtani zarándoklat Izland szigetére –

Hungary,   Puskás
Kitűnőek az interjúk, angolul az első an-
gol-magyar Wembley meccs alkalmából (a 
híres 6:3 eredménnyel), spanyolul, amikor 
Puskás Madridban élt, görögül, portugálul 
és olaszul, ahol Puskás sikeres játékosként 
vagy később edzőként működött. A későbbi 
években az 1953-ban más nyelven még egy 
szót sem tudó Puskás már elég jól beszélt 
spanyolul, olaszul és angolul. Kortársai 
csak a legjobban vélekedtek róla, madridi 
szomszédjai, háztartási alkalmazottai imád-
ták, Görögországban az ország legjobb 
edzőjének nyilvánították, halála után a 
Real Madrid a klub történetének a legjobb 
játékosává nevezte ki. Többek között Di 
Stefano klubtársa és Pelé szerint minden 
idők legjobb futballistája hunyt el 2006-
ban hosszas betegség után egy budapesti 
kórházban. Róla van elnevezve a budapesti 
nemzetközi futballstadion. Csak dicsőséget 
hozott a magyar névre.

Székásy Miklós

                          Reykjavík                     Fotó archív

Fotó Saáry

Fotó Saáry

Fotó Saáry

Hallgrimskirkja Fotó archív

Leif Erikson    Fotó archív

Fotó Clarín
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A volt Árpádfalva település közigazgatásilag Presiden-
te Epitáció városhoz tartozott.

2010 januárjában ünnepélyes meghívó érkezett Presi-
dente Epitációból, a Secretário de Turismo aláírásával: 
„Megemlékezéseket szervezünk Árpádfalva 90. évfor-
dulója alkalmából. A Polgármesteri Hivatal és a Városi 
Tanács megtisztelve éreznék magukat az Önök jelenlété-
vel.” (A Prefeitura e Câmara de Vereadores sentir-se-ão 
honrados com a vossa presença...)

A meghívó a tánccsoportnak szólt. Kiss Tomi kapta 
kézhez, de ők éppen indulni készültek a montevideói 10. 
Dél-amerikai Magyar Néptáncfesztiválra. Tomi okosan 
szétküldte a meghívót többeknek, Pilleréknek is, akik 
rögtön fellelkesedtek. Meg akartuk ismerni ezt a régi 
magyar települést, amiről már sokat hallottunk! Le is 
utaztunk Árpádfalvára.

Háromnapos ünnepséget rendeztek. Első nap ünne-
pélyes mise, utána magyaros ebéd, rétes és beiglivel 
utóételnek. Az ebéd alatt sorsolás, ahol a nyeremények fél 
disznók voltak - szerencsére a mi számunkat nem húzták 
ki. Ebéd után magyar tánc. - Te jó ég, milyen lesz!?

Maga a tánc nem volt rossz, mert szép, piros-fe-
hér-zöld ruhában táncolt a csinos 3 lány és 3 legény 
- de olasz tarantella zenére… A táncvezetőt, egy igen 
ügyesen táncoló fekete fi út megkérdeztem, hogy hon-
nan vették ezt a zenét - hát azt mondták neki, hogy 
ez „magyar zene”. Nos, tüstént kezelésbe vettem a 
fiút. Lemásolta a múlt fesztiválról készített DVD-
ket, amiket mutatóba magammal vittem. Ezt aztán 
közösen megnéztük, én egy kicsit magyarázgattam és 
rögtön meghívtam, hogy jöjjön fel egy hétvégére São 
Paulóba. A Pántlika csoport vállalta, hogy foglalkozik 
vele. Érdemes, mert a mozgásukról lehetett látni, hogy
tehetséges táncosok. A „magyar“ tánc után ui. eljártak 
egy remek szambát, ami profi nak volt mondható. 

A fekete fi ú, névszerint Natal, tánckurzusokat végzett. 
A Secretaria de Culturának alkalmazottja és a város 
minden ünnepségén, eseményén, ahol kell a tánc, ezt ő 
rendezi és koreografálja.

*

Ezek után kijavítottuk a templom oltára fölött elhe-
lyezett és a téren álló Krisztus szobor talpazatára irt 
magyar szövegeket. Mondtuk nekik: „Csak pár ékezet 
hiányzik…” Megkönnyebbülten legyintettek: „Ó, csak 
ékezet!” Dehát nem árultuk el nekik, hogy a magyar 
nyelvben milyen fontosak az ékezetek...

[Az eredeti szövegek: Az oltár fölött: AZ EN HAZAM 
IMADSAG HAZA. A templom előtti téren a kereszt talpa-
zatán pedig: ISTEN DICSOSECERE, EMELTETTEK, AZ 
ARPADFALVI  RK  ECYHAZKOZSEC TAGJAI 1949] 
(A kijavított szövegeket előző számunkban közöltük, képpel. Szerk.)

*
Másnap könyvbemutató volt: “Colônia Árpádfalva. 

Contexto histórico e a contribuição da Imigração hún-
gara” - vagyis kiemelten a magyar bevándorlók hozzá-
járulása -, Suba Neuza tanulmánya. Ilyenek olvashatók 
benne: “Os húngaros, povo nômade, de sangue fenício e 
turco, expulso dos seus lugares de origem, sopé do Don, 
chegaram em 889 ao alto Danúbio e desceram à Polônia, 
guiados por Árpád...” (A magyar, nomád nép, föníciai 
és török vér keveréke, miután kiűzettek a helyükről, a 
Don lábától, 889-ben a Duna felső folyásától lementek 
Lengyelországon Árpád vezetésével). Ez nyilván nem 
Suba Neuza saját hibája, de a történelem és földrajz 
tanáraié!

Az ünnepélyeskedések előtt mindig elénekelték a brazil 
himnuszt és kérték, hogy mi énekeljük el a magyart. A 
mikrofonnal mindig hozzánk sietett egy személy, aki a 
szájunk elé tartotta a mikrofont. Észrevették és büszkén 
mondták nekünk, hogy a Mária néni, a közönség soraiból, 
velünk énekel! Kisült, hogy ez a Mária néni az egyetlen, 
aki magyarul tud, mégpedig aránylag jól. Ő sem született 
már Magyarországon, de járt a magyar iskolába, és otthon 
a család magyarul beszélt. 

*
Harmadnap a 90 éves Árpádfalva tiszteletére kiadott 

emlékbélyeg bemutatása volt. 
Az ünnepélysorozatra természetesen a magyar konzult 

is meghívták volt, e-mailen, de a meghívó sosem érkezett 
a címzett kezébe, mert a megszüntetett magyar konzulá-
tus éppen költözésben volt Brazíliavárosba. Árpádfalván 
pedig már minden meg volt szervezve, hogy a Câmara 
Municipál és a polgármester a magyar konzult ünnepélye-
sen Presidente Epitácio díszpolgárának nevezi ki. Ijedt 
telefonálások Pillerék részéről. Nagynehezen megtaláltuk 
Misi Gyula konzult, aki aztán telefonált és személyesen 
kimentette magát a rendezőségtől. De a nép és a sajtó 
erről nem szerzett tudomást. Így, amikor mi megérkez-
tünk az első eseményre, az ebédre, ahol kb. 100 ember 
nézett ránk várakozásteljesen és a sajtó fényképezőinek 
sortüze várt, minket néztek a konzulnak és feleségének. 
Hiába volt a jobbra-balra magyarázkodásunk, hogy mi a 
São Pauló-i magyar kolóniát képviseljük és nem vagyunk 
a konzulházaspár, ez már nem ért el mindenkit, és a he-
lyi újságokban is mint a hivatalos magyar notabilitások 
jelentünk meg...

Este bemutatták a fi lmet, aminek a címe a programon 
“Vagvoq” volt. Persze nem értettük, de aztán megma-
gyarázták, hogy ez a szó azt jelenti brazilul, hogy “Sau-
dades”. Tehát a cím „vágyok” volt, ami igazán „honvágy” 
akart lenni… Utána még egy igen jó fúvószenekar zenélt 

a közönségnek. Vezetője egy igen tehetséges (úgy tudom 
self-made) zenész, aki Duke Ellington ihletére önmagát 
elnevezte Bill Duque-nak. Egy zenei kézikönyvet is irt. 
Bill Duque becsületes neve Szűcs. A napokban kaptam 
tőle e-mailt: szeretné a magyar zenét megismerni! És 
nagyszülei hazáját, Magyarországot is. 

Jáki Ákost bizonyosan többen ismerik az AMH olvasói 
közül is! Ákost ui. felfedezte egy Mato Grosso-i magyar 
leszármazott nagycsalád, akik havonta kifi zetik az útját. 

Így Ákos hosszú idő óta, rendszeresen odajár magyar-
órákat adni. Egyik növendéke átjött Árpádfalvára, a 90 
éves ünnepségekre. Meghatódtunk és elérzékenyedtünk. 
Mi húzta ezt a fi út erre a magyar ünnepélyeskedésre?   

*
Ezzel az egész árpádfalvi élménnyel tanultunk vala-

mit. 
Árpádfalva magyar leszármazottaiban az tartotta meg 

a magyar érzelmet, hogy büszkék arra, hogy magyar 
leszármazottak. Ez olyan büszkeség, egyféle magyar ön-
tudat, amit a szüleik, 
nagyszüleik talán ösz-
tönösen - viselkedé-
sükkel, elejtett sza-
vaikkal - átadtak ne-
kik, így valahogy: „A 
magyarsághoz tartozás 
jó és nemes, ehhez ra-
gaszkodni érdemes”.  
Mintegy örökölték a 
szülők, nagyszülők 
szeretetét, ragaszko-
dását a hazához... Ha 
a magyar nyelv itt el is 
veszett, de a lélek nem 
aludt ki! 

HÍRFORGÁCSOK

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól

                                     Árpádfalva    (2., befejező rész)
Májusi számunkban közöltük ennek a brazíliai São Paulo állam legnyugatibb részén fekvő, 

eredetileg magyar településnek a „régi időkről” szóló elbeszélését. Most a jelenről szól beszámolónk.

A lendületes szamba mindenkit megkapott! 

Duna tv közvélemény-
kutatás: A lakosság 70%-a 
támogatná a külhoni ma-
gyarok magyar állampol-
gárságát. A kettős állam-
polgárságról szóló indít-
vány elsőként azt rögzíti, 
hogy nemcsak születésénél 
fogva, hanem leszármazás-
sal is magyar állampolgárrá 
válik a magyar állampolgár 
gyermeke.

Csáky Pál, a szlovákiai 
Magyar Koalíció Pártjának 
elnöke: Túlzó és hisztérikus 
eljárás a szlovák miniszter-
elnök részéről nemzetbiz-
tonsági kockázatot emle-
getni annak vonatkozásá-
ban, hogy a magyar állam 
könnyített eljárással adná 
meg a magyar állampolgár-
ságot a szlovákiai magyar 
kérelmezőknek is. 

Tőkés László néppárti 
EP-képviselő [a magyar 
állampolgárság könnyí-
tett megadásának tervére]: 
Nem nagyon alkalmazko-
dik Szlovákia az európai 
környezetéhez. Ez a kérdés 
csak európai összefüggés-
ben oldható meg, félre kel-
lene tenni minden hiszté-
riakeltést.

Soltész Miklós, a Fidesz-
KDNP népjóléti kabinet-
jének vezetője: Több pon-
ton is változtatás várható 
a családpolitikában az új 
kormányzat alatt. A családi 
életre való nevelés fontos 
terepe lesz az iskola. A 

fiatalokat - túl az eddigi 
„szexuális felvilágosítá-
son” - sokkal komplexebb 
módon a családi élet örö-
meire és kihívásaira is pró-
bálják majd felkészíteni. 

Róna Péter közgazdász: 
Az adócsökkentés nem, 
csupán az adószerke-
zet egyszerűsítése lehet 
időszerű a következő hó-
napokban. 

Lányi András filozófus 
[Civil kezdeményezés Só-
lyom László újabb államfői 
ciklusáért]: Az elmúlt évek-
ben hihetetlen jelentősége 
volt annak, hogy az államfő 
meg tudott maradni szóban 
és tettben az alkotmányos-
ság őrének. Akciónkkal 
szeretnénk elérni, hogy 
mandátumának augusztusi 
lejárta után ismét Sólyom 
Lászlót válassza államfővé 
a parlamenti többség.

Orbán Viktor: Komolyan 
gondolom, hogy az embe-
rek forradalmat hajtottak 
végre, ha úgy tetszik, végül 
megfogadták Antall József 
tanácsát, aki azt mondta, 
hogy „tetszettek volna for-
radalmat csinálni!” Hát 
most tetszettünk! Bebizo-
nyosodott, hogy rendszert 
nem lehet váltani. Rend-
szert csak megdönteni le-
het, s most ez megtörtént... 
Ilyen méretű győzelmet 
európai párt még nem ért el.
(Forrás: MNO, MH, DUNA tv, 
Nszv, Beregi Hírlap, Nsz)

Az Árpádfalviak - nem saját hibájukból! - 
olasz zenére járnak magyar táncot… 

Natal, az
árpádfalvi 
tánctanár, 
feszülten 
tanulmá-
nyozza 
DVD-ről a 
Pántlika és 
a Regös 
táncait. 
Piller Éva 
magyaráz, a 
Secretária de 
Cultura fi gyel 

Az árpádfalviak remek brass-bandje. 
A „kimondhatatlan” nevű Szűcs felvette amerikai 

dzsesszzenész-ideálja nevét: Bill Duque 

Benyomáskeltő, 14 km hosszú híd visz át 
a Paranán, Mato Grossóba 

Tagadhatatlanul magyar arc - 
akárcsak egy alföldi csikós…
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Egy fiatal  vállalkozó 
fényűző irodát bérel, be-
rendezi luxusbútorokkal, 
és beül a hatalmas íróasztal 

mögé. Egyszer belép az irodába egy férfi  
táskával a kezében. A vállalkozó hirtelen 

Szövetséget, aminek eljelentéktelenítése 
kapitális hiba volt. S ha az utódkormányok 
ápolták volna ezt a bátor kezdeményezést, 
ma nem tartanánk itt, ahol tartunk. Miután 
ez nem hangzott el, mert a nagy sürgés-
forgásban fontosabb dolgok akadtak, talán 
írjuk rá utólag az MDF koszorújára… 

S akkor itt van előttünk az új párt, pa-
tyolatfehéren: az LMP. Senki nem tudja, 
honnan jöttek, kik ők valójában. Azt sem 
tudjuk, honnan volt az a temérdek pénzük, 
amivel kampányukat fi nanszírozták. Az is 
rejtély, hogy az USA nagykövet már akkor 
tudta sikeres szereplésüket, amikor az még 
nem volt köztudott. Hogy miért nekik gra-
tulált először, s miért nem a győztes párt-
nak? Úgyhogy akár rejtélyek pártjának is 
nevezhetnénk a „Lehet Más a Politika” 
pártját, amit sokan máris úgy aposztro-
fálnak, hogy: Liberálisok Magyarországi 
Pártja… Van itt egy sor furcsaság az új 
gyerek körül. Ami bizonyos: nagyon jól 
jött nekik ez a földrengés; a kiábrándulás a 
szocialista táborból. Igaz, nem volt nehéz 
ezt kikövetkeztetni.

Mert az emberek többsége mégis csak 
úgy van, hogy: szavazna, szavazna, ha már 
itt az idő. No de kire is? Ellenségre ugye 
nem szabad. Hát így jött képbe az LMP 
– „ha ló nincs, hát szamár is jó lesz” ala-
pon. Fogadjuk el, hogy a lehetnékesek jó 
helyen voltak, jó időben… A többi pedig 
már a puding próbája lesz.

S most, amikor Sólyom László már 
hivatalosan is felkérte Orbán Viktort a kor-
mányalakításra, s folynak a kormányalakí-
tási tárgyalások, vége van az ünnepnek. 
Innen a dolgos hétköznapok jönnek, amit 
fecskék szorgalmával kell percről-percre, 
napról-napra végigküzdeni. A létért, a jövő 
magyar nemzedékekért, elődeink iránti 
tisztelet okán, akik sokszor a végsőkig 
küzdve, életükkel fi zet-
ve ránk hagyományoz-
ták ezt a nehéz sorsot. 
Sokunknak már azokért 
kell dolgozni, akik to-
vább viszik majd a ma-
gyar szellemet, a magyar 
kultúrát, remélhetőleg 
több sikerrel, szerencsé-
vel, mint ami nekünk 
kijutott…

Igazi verőfényes tavaszi 
nap volt idén április 25-én 

délelőtt, amikor váratlanul régen nem 
hallott hangokat hozott a szél. Hangos csi-
viteléssel megjöttek a fecskék. Leírtak egy 
kört a ház felett, majd óramű pontossággal 
berepültek a régen elhagyott fészekre. A 
beszélgetést már ott folytatták. Nem isme-
rem a nyelvjárásukat, de azt megértettem, 
hogy boldogok. S bár nagyon fáradtak le-
hettek, felrepültek újra a kék magyar égre 
táncot lejteni, hogy tudtára adják a kör-
nyéknek: megjöttek. Itt vannak. Megkez-
dik a munkát. Hozzáfognak a rendrakás-
hoz, a kártevők irtásához, utódok nevelé-
séhez, tanításához. S ha gondoljuk, akár 
példát is vehetünk róluk.

S ezzel a pillanattal majdnem egy 
időben, Budapesten Orbán Viktor Fidesz 
elnök a sikeres választási eredmények 
birtokában, nemzetközi sajtótájékoztatót 
tartott. Elmondta, hogy mától vége van 
az oligarchák uralmának. Mától a ma-
gyar emberek érdeke az első. Mondott 
még egyebet is, de lényegében ebben 
a két mondatban benne van mindaz, 
amiért a magyar választópolgárok 67%-a 
rájuk adta szavazatát. Ekkora győzelmet 
parlamenti párt még nem aratott Európá-
ban. A Le Monde c. párizsi lap azt írta: 
Magyarországon forradalom történt a 
szavazófülkékben. S ebben aligha van 
túlzás. Forradalmiak az arányok, de az 
elvárások is azok. 

Ha meggondoljuk, hogy a Fidesz 
67%-a mellé még 12 százaléknyi radiká-
lis magyar is csatlakozhatna, akik ugyan-
ezt akarják, csak nagyobb nyomatékkal, 
akkor azt is mondhatnánk: Tényleg min-
den együtt van egy átfogó változáshoz. 

A mindmáig meghatározó szerepű 
liberális média azonban máris úgy teszi 
fel a kérdést, hogy: miként fog majd a 
Fidesz a szélsőséges Jobbikhoz viszonyul-
ni? S itt ebben a kis szóban van elrejtve 
a lényeg. Ez a jelzőszó a liberális guruk 
nagy találmánya. Húsz éve működik 
már. Mégpedig úgy, hogy ha előfordul 
valami aljas cselekedet a világban, akkor 
az eseményhez hozzácsatolják ezt a kis 
szót is: „szélsőséges”. Aztán, ha a poli-
tika porondján valakit, vagy valakiket, 
lehetetlenné akarnak tenni, akkor csak 
ezt a kis szót kell a kiszemelt áldozat-
ra ragasztani, és a gyalogjáró magyar 
rögtön visszahőköl. Mert ugye - ki akar 
szélsőségesek közé keveredni? 

Ami érdekes és elgondolkodtató: 
csalók, sikkasztók, szélhámosok, faj-
talankodók, politikai bűnözők, latrok, 
gengszterek, akik milliókat csaptak be, 
taszítottak kilátástalan helyzetbe, nyomor-
ba, sohasem kapják meg ezt a megtisztelő 
címet!

S miután a Fidesz liberális tagozatának 
hullámhosszán is ezek a dallamok száll-
nak időnként, némi fenntartással kell 
fogadni az oligarchák uralmának végét. 
Ha ui. továbbra is az oligarchákat kiszol-
gáló hangadókhoz kell igazodni, akkor 
óvatosan szabad itt lelkesedni. No de hát 
nálunk így múlik még az idő. S így múlik 
több helyen Európa-szerte. Ezzel az irány-
zattal mostanság nem tanácsos szembe 
menetelni. Pláne kérdezősködni a dolgok 
okai felöl, mert jön az inkvizíció. Olyan 
Galilei-féle példázatokkal pedig, hogy: 
Mégis mozog föld,- végképp nem szabad 
kísérletezni…

Talán vessünk egy pillantást a többi 
pártokra. Itt van mindjárt a nagybeteg 
MSZP, akiknek nyolcévi kormányzás után 
mindössze két egyéni körzetben sikerült 
győzni. A további parlamenti helyek ui. 
listáról származnak. Náluk bizony most 
jön el a hét szűk esztendő. Nemsoká-
ra itt az angyal a lángoló pallossal és 
megkezdődik a kiűzetés a Paradicsomból. 
S miután a rosszat lényegesen nehezebb 
megszokni, mint a jót, bizonyos, hogy 
elkezdődik a fogak csikorgatásának, 

felkapja a telefont és hangosan beszélni 
kezd. Repkednek a számok, a milliók, 
majd kisvártatva leteszi a kagylót és a 
férfi hoz fordul:

- Miben segíthetek? - kérdi.
Mire a másik: - Jöttem bekötni a telefont.

  

A munka tehát hatalmas, hiszen erköl-
csi romokból kell feltápászkodni megint, 
egy nagyon szegény országban, ahol majd-
nem minden mozgathatót eladtak, vagy 
elloptak. Úgyhogy ez a feltápászkodás 
csak együtt sikerülhet. Reménykedjünk, 
hogy a kampány során kialakult viszályok 
ellenére a józan ész kerekedik felül, és 
sokan csatasorba állnak a nemzet felemel-
kedése ügyében; legyenek azok bármilyen 
fejfedőben, mellényben, papucsban vagy 
bakancsban. No és bizakodjunk abban, 
hogy „hivatásos jótevőinknek” ezúttal 
nem sikerül ismét éket verni magyar s 
magyar közé.

S itt van még a krónikásnak egy jó adag 
lecke, amire megint nem jutott már hely a 
nagy belpolitikai esemény miatt. Itt van a 
kimondhatatlan nevű izlandi vulkán, ami-
nek kitörése hetekre megbénította Európa 
légi közlekedését. A károk milliárdokban 
mérhetőek. Állítólag a remélt gazdasági 
fellendülés is késni fog emiatt. S itt van a 
görög válság, ami megrendítette az eurót. 
S ha minden igaz, jön a következő állo-
más: Portugália. S vajon nekünk sikerül-e 
elkerülni az örvényt? 

Mennyi sok minden vár még ránk!
Barkuti Jenő

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

az elnyomott káromkodásoknak és a 
köpködéseknek az ideje.

Ma már mind gyakrabban hallani, 
hogy: ezt vagy azt nem így kellett volna. 
Bizony ez már olyan eső utáni köpönyeg 
keresés. Kár, hogy az MSZP-ben nincs 
tűzoltó, mert akkor tudták volna, hogy 
égő szénakazlat nem szabad megmenteni, 
mert ami megmarad belőle, az fogyaszt-
hatatlan, és csak kerülgetni kell az idők 
során. Márpedig Lendvaiék még az utolsó 
pillanatokban is mentegették a menthetet-
lent. Ahelyett, hogy az arra érdemeseket 
mentették volna… Mert hát legyünk 
tárgyilagosak: akadnak ott is hasznos, te-
hetséges emberek, akik most elsüllyednek 
ezzel a léket kapott dereglyével.

Ezzel ellentétben a Fidesznél rögtön 
megszabadultak azoktól, akikre valamiféle 
gyanú árnyéka vetült. Így járt Gumi-kala-
pácsos Oszkár is. Becsületes nevén: Mol-
nár Oszkár, aki már két ciklusban is képvi-
selte a Fideszt a parlamentben. Amúgy
„civilben” Edelényben polgármester. 

Molnár Oszkárnak az volt a bűne, 
hogy egy alkalommal - amikor feltehe-
tően fárasztó nehéz napja volt - elpana-
szolta egy odatévedt újságírónak, hogy tu-
domása van arról, miszerint környékükön 
némely cigányasszonyok szándékosan 
olyan gyógyszereket szednek, amitől 
szellemi fogyatékos utódot hoznak a 
világra. Sőt, olyanok is akadnak, akik 
a cél érdekében gumikalapáccsal verik 
a hasukat (ti. a magyar állam nagyobb 
támogatást fi zet a szellemileg fogyatékos 
gyerekek után…).

Ez az utóbbi mondat aztán nagyot 
durrant. A témát felkapta a liberális média, 
s hatalmas rasszista színezetű léggömböt 
fujt belőle. Hiába hozakodtak elő többen is 
azzal, hogy ez a jelenség nem ismeretlen, 
már mások is elmondták korábban, meg-
állapították, sőt meg is írták. A liberális 
sajtó erősebbnek bizonyult és sikerült 
Molnár Oszkárt kabátlopási ügybe ke-
verni. Ami ugye arról szól, hogy ha jól 
keverik a kártyákat, akkor egy idő után 
már senki se tudja pontosan, hogy kié volt 
a kabát, s ki is lopta el a kabátot…

A rosszul tájékozott pórnép pedig 
leegyszerűsíti a történeteket. Így ragadt 
Molnár Oszkárra a Gumikalapácsos név, 
s ezzel együtt a szélsőségesség gyanúja! 
Hát ezt a Fidesz nem vállalhatta föl. Ezért 
rövid úton megszabadultak egykori har-
cos társuktól. A dolgok bukéja az, hogy 
Molnár Oszkár ezek után a Jobbik támo-
gatásával egyéni jelöltként mégis bejutott 
a parlamentbe…

A tanulmány értékű jelenség pedig itt 
van előttünk, mint egy megkerülhetetlen 
jéghegy. Illene valamit kezdeni vele - 
mivelhogy ez idáig gondjaink fő forrása 
volt a lényegkerülgetés. Akár korrajza 
is lehetne ez az eset a jelenkori magyar 
állapotok, társadalmi betegségek szőnyeg 
alá söprése leletének; amitől - úgy tűnik 
- nem tudunk szabadulni. 

S bármi malíciával is gondolunk sokan 
az MDF kiesésére, kell ejteni érte néhány 
jó szót. Talán csak annyit, amit elfelej-
tettek a párt vezetői elmondani a nagy 
befutók keresése során. Nevezetesen azt, 
hogy Antall József kezéhez, kormánya 
tagjaihoz, egyetlen fi llér közpénz nem 
tapadt! Ez az antalli örökség lényege. 
Nem ártott volna tán elmondani, hogy az 
Antall-kormány volt az egyetlen kormány, 
amely a húsz év alatt adott is valamit a 
nincsteleneknek, a megnyomorítottaknak. 
Olyan érték ez, amit öt Bokros Lajos és hét 
Habsburg György se képes felülmúlni.

Igaz, hogy 10%-os volt a kárpótlás, de 
abból a kevésből néhány százezren meg 
tudtak kapaszkodni, és el tudtak kezdeni 
egy új életet a semmiből. Ki tudja, talán 
azt is megjegyezhették volna, hogy a Fi-
desz - ha rajtuk áll - senkinek nem adott 
volna semmit! Elmondhatták volna, hogy 
az Antall-kormány hozta létre a Visegrádi 

A dél-izlandi Eyjafjallajokull vulkángleccser 
kitörése 2010. április 17-től kezdve hamuval 
szennyezi a levegőt kontinenseken át 

(Fotó AP/Brynjar Gauti) 

[Gidon Spiro keményvonalas baloldali, de a kommunistákat nem kedveli. A Job-
bikot sem. Évtizedek óta küzd a palesztin területek izraeli megszállása, az izraeli 
zsidó rasszizmus ellen, és Mordeháj Vaanunu barátjaként az izraeli atomarzenál 
fölszámolásáért. Jelen írásában frappáns választ ad a magyarországi választások 
eredménye miatt izraeli újságíróknak és politikusoknak.]

Gidon Spiro (Izrael):        Minden hatodik ember
Magyarországon legutóbb parlamenti 

választás volt, amelyen szép eredményt 
ért el a neofasiszta párt. Izraelben az 
újságok szalagcímekben hozták a hírt: 
„Minden hatodik ember” szavazott a 
zsidó- és cigánygyűlöletéről elhíresült 
szélsőjobboldali pártra. Úgy látszik, hogy 
a zsidók ezt a sértést képtelenek elviselni, 
mármint azt, hogy zsidót és cigányt egy-
szerre is lehet gyűlölni. A nagyvilágban 
vannak olyan zsidók, beleértve az izraelie-
ket is, akik minden követ megmozgatnak 
azért, hogy jól megkülönböztessék őket 
a cigányoktól.

Németországban pl. az ottani zsidó 
hitközség képes volt rávenni a német 
kormányt arra, hogy ne egy emlékművet 
állítsanak föl a zsidóknak és a cigányok-
nak, a népirtás áldozatainak, hanem külön-
külön, nehogy a cigányok is odamenjenek 
a zsidók közelébe emlékezni.

Amit a választás kapcsán az újságok nem 
írtak meg, az az, hogy Izraelben sokkal 
rosszabb a helyzet a magyarországinál. Ha 
valaki azt mondaná, hogy Izraelben min-
den 6. ember rasszista, az a valós helyzetet 
tekintve hízelgő lenne Izraelre nézve. Ha 
összeadjuk a kneszetben (az izraeli par-
lament – a ford.) ülő képviselőkre nálunk 
leadott, rasszizmussal fertőzött összes sza-
vazatot (a Sász, Águdát Jiszráél, Há-Bájit 
Há-Jehudi, Há-Ihud Há-Leumi, Jiszráél 
Béténu, valamint legalább 3 képviselő a 
Likudból és ugyanennyi a Kádimából), te-
hát az izraeli szavazópolgárokat képviselő 
politikusokat, akkor bizony megértjük, 
hogy itt sokkal súlyosabb a helyzet, mint 
Magyarországon. - Magyarországnak még 
hosszú utat kell megtennie, hogy elérje az 
izraeli rasszizmus mértékét.
(Forrás: Há-Gádá Há-Szmolit c. baloldali portál. 
Ford. Hering József. Köszönet Kerekes Ági)

Gondűző sarok

A hamu mindent befed - a tetőkről le kell kaparni a kormot 
(Seljavellir, Izland, 2010. ápr. 18 - Fotó Getty AFP Halldor Kolbeins)
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Betegeink
- v. Ladányi Domi felesége Saci április 26-án hajnali 

fél három körül légzési nehézségekkel rosszul lett. Az 
orvos rögtön kórházba utalta be, ahol intenzív állomás-
ra került. Szerencsére a gyors intézkedés még időben 
történt, mert akut tüdőödémát diagnosztizáltak, amely 
5 nap után szerencsésen fölengedett. Május 4-én este 
hazaengedték. Még nagyon gyenge és nagyon kell 
vigyáznia, hogy ne idegesítse föl magát. Szerető férje  
lányaival egyetemben most mindenre jobban vigyáz, 
mint valaha. Szívből kívánunk teljes gyógyulást!

- Redl Isa május 20-án a Szent László Iskolában össze-
esett, súlyos agyvérzéssel szállították kórházba. Csodá-
val határos módon haladt eddig fölépülése, már aznap 
estére tudott valamit beszélni, és azóta rohamosan javul, 
szerencsére kezeit, lábait, ujjait remekül tudja mozgatni. 
Az erős szédülés és fejfájás is elmúlt. Kívánunk neki 
mielőbbi tökéletes meggyógyulást!

- Czanyó Kata gyomorvérzéssel került kórházba, de 
két sürgős vérátömlesztés után lényegesen jobban van. 
Erős szervezetének kívánunk kitartást és gyors javulást! 
Nemrég ünnepelte születésnapját kedves baráti körben, 
amikor Vasi Álmos „udvari költő” fölolvasta a tiszteletére 
írt kedves versét: 
                                  Katának 

Összegyűlt ma délben
Apraja meg nagyja,
Mert Katának van ma
A születésnapja.
Virágot meg bonbont
Garmadával hoztak,
Remélem, hogy ezzel 
Örömet okoztak.

Szaporodás a magyar kolóniában:
Április 22-én 3,380 kilóval befutott 

a harmadik Szilvássy fi ú: Ágoston, 
gyönyörű kisbaba. Mama Erzsi 
egyelőre nagyon fáradt, Papa Lőrinc 
Ignáccal és Tamással boldogok! Mi 
is velük, és szívből gratulálunk a szép 
kis jövevényhez!

Események
- Múlt számunkban hírt adtunk Collia Alex esküvő-

jéről Paola Manfredivel. Az ifjú pár április 20-án indult 
mesés nászútra: Róma, Firenze, Velence, onnan hajón 
körútra: Dubrovnik, Korfu, Pireusz, Athén, Argostoli, 
Kotor (Montenegro), Ancona. Madridon át jönnek majd 
haza - lesz ám mit mesélni!

- Május 1-jén délben rendezte meg hagyományos asa-
doját a Hungária egyesület. Papp Jenő és Zöldi Már-
ton elnök (kép) nagy szakértelemmel sütötte a legjobb 

falatokat a nyílt roston. Omar/
Zoli és családja gondoskodott a 
salátákról és a süteményekről. 
A ca.100 fős vendégsereg főleg 
Olivos környékbeli magyarok-
ból és sok argentin ismerősből 
állott, akik kitűnő hangulatban 
és étvággyal igen jól mulattak. 

- Aznap a volt 68.sz. Szent Piroska lcscs. tagjai, hosz-
szú idő után ismét egy kellemes napot töltöttek együtt 
a Hungáriában. Megünnepelték Olsavszky Kriszti, 
Barna Adri és Graul Mónika születésnapját. Hosszasan 
hozzájuk csatlakozott Rugonyi Attila is és a fi atalkori 
élményeket idézték fel.

- A Boszorkányok sem voltak restek és a kitűnő alkal-
mat május 1-jén fölhasználták egyik tagjuk megünnep-
lésére! 

- Albertné Bíró Magdának lányai Ági és Zsuzsi szép 
ünneplést rendeztek 90. születésnapjára április 17-én 
ostendei otthonukban. Magda néni nagyon élvezte, mivel 

még fi a Ferkó is Jujuy-
ból leutazott családostul, 
hogy az ünnepelt együtt 
lehessen gyermekeivel, 
unokáival és dédunokái-
val! Magda néni mindig is 
örül annak, hogy a Hungá-
riában kiakasztott gobelin-
jait (l. fenti képen) továbbra 
is sokan megcsodálják! 

EZ – AZ
- Kunckelné Fényes Ildikó LAMOSZSZ elnökasz-

szony hivatalos meghívót kapott dr. Sólyom László köz-
társasági elnök protokoll főosztályáról a magyarországi 
a választások utáni új Országgyűlés alakuló ülésére az 
Országházba, május 14-re. Köztudott, hogy órára pon-
tosan ugyanakkor kezdődött meg nálunk a LAMOSZSZ 
első Találkozója. Kunckelné elnökölt. (l. beszámoló 2.o.) 

- Egy nekünk is kedves társaság gyűlt össze az északi fél-
tekén májusban esedékes Anyák Napi ünnepre Manhattan-
ben (képen b.-j.): Leővey Kati Morgó, Dietzné Barnes-
Dömötör Ka-
talin, Néme-
thy Mária, 
Dömötör Éva, 
Némethyné 
Kesserű Ju-
dit, Brockné
Leővey Anna-
mária Buksi. 
Másnap pedig Buksi 2. Master’s-ét ünnepelték: most már 
Paliative Care Nurse Practitioner, ez USA-ban a legma-
gasabb ápolónői rang, orvosságot is előírhat! Brava, Buksi!   

- Kedves látogató érkezett közénk Sydneyből: Prof. Dr. 
Ábel András-Bandi ny. egyetemi tanár, akinek repülő-
mérnöki szakmáján kívül sokszínű, széles érdeklődési 
köre van és kidolgozott szakterületei, amelyekről a Püski 
kiadónál könyvei jelentek meg. Rögtönzött előadást 
szerveztünk neki a Hungáriában, 
ahol megtudtuk, miért is lett Japán 
atombombázva – „az igazi ok”! 
Utána a hangulatos társasvacsora 
alatt még a Földünk fölmelege-
désének kérdését is érdekfeszítően 
taglalta. Könyvei kikölcsönözhe-
tők a HKK-ból - melegen ajánljuk!

- A Katolikus Magyarok Szövetségének elnöke, Fóthy 
István feleségével, Judithtal és lánya Erzsébet Lum-
pival meg a három kislánnyal részt vett Csíksomlyón 
az idei búcsún május 22-én. István, akit a DUNA tv 
interjúvolt mint „a legmesszebbről érkezett zarándokot”, 
ott láthatóan erős meghatódottsággal küzdve emlegette 
föl az emigrációba kijött 12 Angolkisasszonyt, akik Plá-
tanost megalapították, az 1956 után kijött P. Domonkos 
Lászlót, akinek nagy érdeme a Mindszentynum meg-
alapozása, kiemelvén dr. Theész János és Simon Péter 
díszfaragó, két székelyember érdemét abban, hogy a 
buenosi közösségnek is van Csíksomlyói Madonnája 
hü képmásban fából, így bárki helybelileg is eljárhat az 
évi zarándoklásra!
 http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=633564

(BGT és HKZS)

Lapzárta után: A jelen rova-
tunk szokott hangnemén ez alkalommal 
kénytelen vagyok valamit módosítani. 
Erre az események kényszere visz rá.

*
Általánosságban a sajtó szerepe nem 

szimpatikus szerep: akkor van értelme, 
ha képes kritikus szemmel fi gyelni. Az 
AMH-nak nevezett sajtóterméknek is 
van szerepe. Nézetem szerint elsősorban 
az, hogy krónikása legyen az argentínai 
magyar kolónia életének, és bejelentse a 
tervbe vett, elkövetkező eseményeket. De 
ugyanakkor - talán még nagyobb súllyal 
- a krónikás szerepének van más oldala is: 
a kritikus szemmel járó szerepét bővítenie 
kell azzal az igyekezettel, hogy olykor-
olykor irányítson is, „ráncba szedje” a 
kolóniát, annak élete folyását. Ébresztő 
legyen.

Ez nem könnyű föladat, de főképpen 
nem szimpatikus. Ha egy újság mindig 
csak tapsikol és mindent rendben talál, 
akkor - nézetem szerint - nem felel meg 
hivatásának. Másrészt, ha vállalja az 
„ébresztő” szerepét, ugyanakkor vállalnia 
kell annak alkalmasint nem szimpatikus 
voltát. Ha egy szerkesztő erre képtelen, 
akkor lépjen le.

Ám fölmerül még egy faktor. Neve-
zetesen, hogy itt Argentínában kevesen 
vagyunk azok, akik még aktívan részt 
veszünk a koloniális életben. Tehát ha 
még létezik egy magát szívesen kapocs-
szerepre hivatott sajtóorgánum, annak 
nem az a dolga, hogy civakodást teremtsen 
gyér olvasói körében. Hanem mindamel-
lett, hogy adott esetben kipellengérezi a 

hiányosságokat, ezt csakis és kizárólag 
pozitív értelemben teszi. Vagyis: próbál 
javítani. Ez célkitűzés, és emellől nem 
szabad tágítani.

*
Lássuk hát, mit látott-hallott az AMH?
A Bicentenario, Argentína születésének 

200. évfordulója alkalmából a különböző 
kolóniák számára a május 23-ra meghir-
detett fölvonuláson (l. AMH májusi szám 
SP rész 2.o.) a zuhogó eső ellenére óriási 
tömegek voltak jelen, ezt nagyon sokan 
viszont csak tévén át nézték. Nemcsak az 
egész ország, hanem a világ tévéje ide volt 
irányítva. Minden Argentínában letelepe-
dett közösség fölvonulhatott, a bemondó 
szerint 4 ezren jelentkeztek 80 különböző 
kolóniából. Magyar részről, akik nem vol-
tunk ott az Avenida 9 de Julión feszülten 
fi gyeltük, mikor kerül ránk a sor. Nem 
hittünk szemünknek-fülünknek: a bemon-
dótól döbbenten megtudtuk, hogy létszá-
munk 45 és 50 ezer (?!…) között mozog 
- és hogy van 3 tánccsoportunk. Ennyi. 

A kamerák és a díszpáholy előtt zene-
tánc nélkül sietve elvonuló maréknyi 
magyar láttára szívünk megtelt szomorú-
sággal, amelyet holmi utólag kapott lan-
gyos magyarázkodás aligha tud fölosz-
latni. Mert ellentétben a magyar csopor-
tocskát megelőző kolóniáktól, esetünkben 
se a múltunkról, se érkezésünk idejéről, se 
Argentína nagyságához való hozzájárulá-
sainkról nem esett egyetlen szó sem. De 
még a jelenlegi intézményes életünkről 
sem, így a szervezésért felelős csúcsszer-
vezetünk neve sem hangzott el. Már túl a 
díszpáholyon és a kamerákon volt aztán 

tánc - de ez csak jóval odébb, 
kvázi utólag, szervezési fogyatékosságok 
miatt. 

Megállapíthattuk: papíron kitűnően 
működünk, prímán lamoszszozunk is, de 
amikor sokmillió tévénéző szeme-füle 
előtt meg kellett mutassuk magunkat, 
bizony szégyenletesen csődöt mondot-
tunk. 

*
Úgy látom, a szokásos koloniális esemé-

nyek során sokan egyszerűen nem értették 
meg, nem mérték föl ennek a fontos sze-
replésnek a súlyát. Senki sem volt eléggé 
fölvilágosító. A „fiatalok” azt érezték 
csupán, hogy íme, megint „kirendelik 
őket”, hogy képviseljék az egész kolóniát. 
Egymásközt „kisorsolták”, ki megy el 
fölvonulni 23-án, és ki megy majd 30-án a 
Német temetőbe, a Hősök Napján sorfalat 
állni… pedig az egy évente megismétlődő 
kötelesség. Akik 23-án mentek el, a nagy 
fölhajtás láttán örültek, hogy ott voltak, 
és hogy Argentína nagy ünnepén képvi-
selhették a magyarságot. 

Lehet, hogy így volt. Azonban - hic 
et nunc - itt és most! - Argentína kelet-
kezésének 200. évfordulóján - „erősen 
gyengélkedtünk”. Argentína, befogadó 
országunk, választott hazánk előtt nem 
tisztelegtünk, vissza nem térő pillanatban 
nem tudtuk feléje kellő számban kimutatni 
szeretetünket.

*
Ehhez a szerkesztőhöz máris jó néhány 

közlendő levél futott be, magyarul is, spa-
nyolul is. A lényegesebbeket a következő 
számunkban közzé tesszük. Addig is 

Mit hallott az AMH ?

Trianon!
Az 1920-as gyászos 

kényszer-békeszerződés 
90. évfordulóján:
Emlékezzünk!

Június 6, vasárnap, 17 óra
Hungária

Legyünk ott mindnyájan! 

Magyar az, akinek fáj!

azonban kérem kedves Olvasóimat, ne 
fordítsák energiájukat az egymásra való 
újjal mutogatásra, ne civakodjanak. A 
szerkesztővel sem. Hanem egyesek, akik 
felelősebbek, mint mások, szálljanak ma-
gukba. Ezt a visszahozhatatlan eseményt 
már nem lehet jóvá tenni. De igenis lehet 
javítani sokmindenen a jövőre nézve. 
Hogy lehet az, hogy Intézményeink nem 
voltak képviselve a fölvonuláson? Hogy 
lehet az, hogy összesen 25-30 személyt 
láttunk? Hogy lehet az, hogy a bemondó 
a kolónia összességére nézve egy hiá-
nyosnál is hiányosabb szöveget olvasott 
be rólunk? Mit, hol hibáztunk?

Optimistán fejezzem be? Ez most ala-
posan félresikerült. De sebaj, majd a 
Tricentenarióra biztos minden jobban 
megy!      Haynalné Kesserű Zsuzsánna
(A hozzászólásokat közöljük a júliusi számban.)

Én is e pár sorral
Virágcsokor helyett
Kérek az ünneplők
Soraiban helyet
S kívánok Katának
Minden jót e napon.
A jó Isten éltessen!
S boldog legyél nagyon.

Elől a 3 ünnepelt: 
b.-j.: Olsavszky 
Krisztina, 
Barna Adri, 
Graul Mónika. 
Hátul: 
Szathmáry Irmi, 
Szalay Ági, 
Mizsey Zsuzsi, 
Graul Trixi, 
Rugonyi Attila, 
Szentpétery Zizi

b.-j. állva: 
Dombay Miklósné 

Norma, 
Bakcsyné Betty, 

Lomniczyné Letti, 
Zöldiné Cristina, 

Kerekes Ági; 
ülve: 

Némethné Lenke, 
Mayerné Irén, 

az ünnepelt 
Göndör Emma, 

Lindqvistné Hapci, 
Kesserűné Judit

középen Albertné Bíró Magda, 
balra húga, Péter Sándorné, 
Bíró Márta és egy dédunoka

Prof. Dr. Ábel András, 
lányával, Anitával
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- Az idén a Bicentenario, a 200 éves 
fennállás megemlékezésére Buenos Aires 
kormányzósága minden itt letelepedett 
nemzetiség argentin polgárának köz-
ponti Intézményét hivatalosan kérte 
fel, hogy vegyenek részt a hazafi as ren-
dezvényeken. Az Argentínai Magyar 
Intézmények Szövetsége (AMISZ) már 
hónapok óta összeköttetésben van az 
illetékes bizottságokkal és közvetíti mind-
azokat a lehetőségeket, ahol részt vehe-
tünk. Puricelliné Szabó Éva AMISZ 
elnöknö hihetetlen türelemmel képviselte 
a magyarokat e gyűléseken, és közvetített. 
Jóllehet mi az olaszokhoz, spanyolokhoz, 
japánokhoz, stb. képest nagyon kevesen 
vagyunk, de látványos népviseletben, 
csinos fi atalokkal azért fel tudunk tűnni, 
mégpedig május 23-án a 9 de Julión 
- a „világ legszélesebb sugárútján” - 
a felvonuló nemzetiségek árjában. A 
Cserkészek, Regösök és az Oleander 
menyecskék hősiesen vállalkoztak erre 
a szerepre.
 Ugyancsak ilyen felhívásnak tett eleget 

az Argentínai Magyar Hírlap (Dél-
Amerika egyetlen magyar nyelvű hírlapja) 
főszerkesztője, aki egyben a Hungáriában 
elhelyezett magyar levéltár áldozatkész 
alapítója és vezetője. A levéltár egy valódi 
kincse kolóniánknak. Messze földről jön-
nek vagy írnak kutatók, hogy t.k. az utol-
só, Argentínában 1929-óta folyamatosan 
megjelenő magyar sajtóból gyűjthesse-
nek értékes történelmi vagy szociális 
adatokat. A Levéltár igazgatónője ezekből 
válogatott mutatós példányszámokat, és 
egy muzeális értékű Remington írógépet, 
amit június 9 és 22 között megtekinthe-
tünk a Salón de la Cultura (volt La Prensa 
palota, Avda.de Mayo 575) pompás felújí-
tott kiállítótermében. (lásd előző számunk 
Mit Hallott az AMH? rovatában).
- A május 1-ji hagyományos asadoról [l. 

átellenes oldalon!] tagjaink közül többen 
hiányoztak, mert nem akarták elmulasz-
tani a New York-i Met operaszezon idei 
utolsó egyenesben vetített közvetítését 
egy belvárosi színházban, Rossini “Armi-
da” című, nagyon ritkán előadott operáját.  
Ennek az operának bemutathatósága azért 
olyan igényes és költséges, mert az egyet-
len női szerepben Armida rendkívül nehéz 
áriáit kevés szoprán tudja úgy végigéne-
kelni, mint a világhírű Renée Fleming. 
A szükséges 6 elsőrangú tenort sem volt 
könnyű egy alkalomra összehozni…
- Világjáró kedves támogatónk Orbán 

László lelkesen mesélte a kanadai téli 
Olimpia alatt szerzett élményeit. Habár 
minket a kanadai tél nagyon távolról érint, 
közel áll szívünkhöz László látogatása 
British Columbiában, Argentínából régen 
elvándorolt magyar barátoknál. Vancouver 

közelében Victoriában családi összejöve-
telen vett részt Pintér Öcsi és Pók Leila 
házában, ahol jelen volt Leila öccse is, Pók 
Zoli fogorvos bácsi fi a Ákos, aki Német-
országban él. Ezek az immár középkorú 
magyar barátok mind szívesen emlékez-
nek ifjú- és gyermekkorukra közöttünk, 
és szívélyes üdvözletüket küldik. 
- Május 2-án a Mindszentynum kápol-

nájában felekezeti különbség nélkül szép 
számban jelentek meg a kolónia vidéki 
és városi hívei, hogy megemlékezzenek 
Mindszenty József hercegprímás 1975. 
május 6-án bekövetkezett halálának 
évfordulójáról. Úgyszintén emlékeztünk 
Domonkos páterre, a katolikus gyüle-
kezetet éveken keresztül hűen vezető 
pásztorára, akit 2005 májusában szólított 
magához Teremtője hosszú betegsége 
után egy székesfehérvári öregotthonban. 
A szentmisét P. Mario, a Guadalupe 
templom papja celebrálta és szép prédiká-
cióval fejezte be. Szeretett elhunytainkról 
egyetlen magyar szónok sem emlékezett 
meg. Fóthy István elnök hónapokra Né-
metországba távozott. Helyettesítették 
Honfi  János alelnök és Bobrik György 
tb. elnök az egész tisztikarral, akik a mise 
után Paál Magdi kiváló ebédjére szívélye-
sen meghívták az egész gyülekezetet. 
Legnagyobb örömünkre ezen a magyar 
nagykövet, dr. Varga Koritár Pál felesé-
gével, Erzsébettel is részt vett. Két szüle-
tésnapi felköszöntő még hangulatosabbá 
tette a családias ebédet: dobostortával és 
pezsgővel ünnepeltük meg Redl Isát és 
Trefán Erzsikét. 

- Május 9-én a Magyar Segélyegylet 
a chilaverti Szent István Otthonban 
tartotta meg a rendkívüli, tisztújító köz-
gyűlését. Hála a csodálatos koraőszi nap-
sütésnek, 100 postázott meghívónak és a 
tagok érdeklődésének, ennyi résztvevőt 
eddig még egy közgyűlésen sem láttunk!  
Minden évben szívesen jönnek el a tagok 
közül a páratlan fi nom asadora, de mivel 
vezetőségi tisztikart csak 4-évente vá-
lasztanak, az érdeklődés most nagyobb 
volt. Molnár László elnökünk, aki 12 
éve teljes odaadással, páratlan szorgalom-
mal megmentette a Szent István Otthon 
becsületét, korára való tekintettel lemon-
dott. Az igazgatósági tagok el sem tudták 
képzelni, hogyan tudják majd folytatni 
nélküle az Otthon vezetését, valahányszor 
lemondásával ijesztgette őket. Hihetetlen 
boldogsággal vették tudomásul, hogy a 
fiatalabb generációbeliek közül, akik-
nek édesanyja évekig az otthonban élt, 
vagy él még most is, átvették a fáklyát. 

Felelősséget mernek vállalni a szere-
tett Otthonért. Együtt fognak dolgozni 
nagyszerű igazgatónőnk, Eva Rebechi 
de Moránnal, aki egyedül már nem tud 
mindennek utánanézni. Molnár László 
mint tb. elnök továbbra is felügyeli az új, 
tervbevett építkezéseket, de az üv. elnöki 
tisztséget Rugonyi Attila vállalta. A régi 
Igazgatósági tagok mellé két fi atalasz-
szonyt iktattak be: Máthé Magdolnát és 
Juhász Karoldot. Sajnos Béres György, 
aki több mint 12 éve nap mint nap az 
Otthonban segített, korára való tekintettel 
lemondott, de fi atalos fürgeséggel tovább-
ra is segíteni fog. Molnár László megha-
tott szavakkal búcsúzott az egybegyűlt 
tagoktól, Rugonyi Attila pedig örömmel 

néz elibe a reábízott nagy 
feladatnak. Idézem megha-
tó szavait: „Midőn először 
segítettem jó szívvel egy 
kórházban, azt gondoltam, 
hogy én adok. Utána jöttem 
rá, hogy mennyit kaptam.”

Egy ilyen intézményben minden ado-
mánynál fontosabb a szeretet, amit az 
ember továbbadhat és amit mindig kama-
tostól kap vissza. A bennlakó tagok nevé-
ben Gombos Éva szólalt fel és méltatta 
Molnár László elnök érdemeit. 
- Végezetül jómagam a tagok nevében 

gratuláltam a kilépő és belépő elnökök-
nek. Felkérésükre bejelentettem, hogy a 
magyar kormányhoz intézett kérvényün-
ket egy korszerű felvonó megépítésére 
az erre hívatott miniszteri hivatal célado-
mányként jóváhagyta. A terv kivitelezé-
séhez szükséges összeg 3.800.000 forint, 
ami kb. tizenkilencezer dollár, nagy örö-
münkre befutott! Az otthon 1. emeletén a 
szép világos szobákat egy felvonó segít-
ségével ki lehet majd használni a nehezen 
mozgók esetében is! Demes Ferenc egy 
komoly szakvállalat árajánlatát a kérvény-
nyel együtt, hitelesen igazolva, az AMISZ 
és a magyar nagykövetség közbenjárá-
sával a határidő lejárta előtt el tudta juttat-
ni március végén Magyarországra. Buenos 
Airesben az építészmérnökök a tervekkel 
és a mesteremberek készenlétben állnak. A 
taps után mindenki pompás hangulatban, 
jó étvággyal sietett ebédelni. Idős testvé-
reink elegánsan, örömmel vettek részt az 
asadon is. Hála Némethné Lenke csodás 
saláta asztalainak, a húskészítő Marcelo 
szaktudásának, a cukrász Palika meleg 
réteseinek és a jó vörösbornak, nagy vi-
dámságban fejeződött be ez a nevezetes 
ünnep. A vezetők és az egész személyzet 
együttesen megállapította, hogy a munka 
valóban sok volt, de megérte!
- Május 14-15-16 hétvégén összejöttek 

nemcsak Argentína, hanem Dél-Amerika 
Magyar Intézményeinek vezető tagjai és 
Magyarországról a kormány 3 képviselő-
je a LAMOSZSZ 1. Küldöttgyűlésére 
(l. 2.o.). Erről következő számunkban 
bővebben számolunk be. Itt azért említjük, 
hogy olvasóink lássák, hogy az elmúlt 
hetek minden hétvégét Buenos Airesben 
a magyarok együtt töltötték. Ez már igen! 
Bár kevesen vagyunk, igyekezünk és 
munkálkodunk. Igen gyakran ugyanaz az 
áldozatkész személy kell több szerepben 
fellépjen, hogy a feladatoknak eleget te-
gyen… 

- Argentínában az elmúlt hetekben lelki nyugal-
munkat nem rázta fel semmi nagy, új politikai esemény. 
Minden harc, vita, feljelentés, áskálódás már a 2011-es 
választásokra céloz… Ha fi gyelmesen olvassuk a napi-
lapokat vagy nézzük a tévében a híreket, fényképeket, 
egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a Kirchner kor-
mánynak minden igyekezete, pénze és feltűnő külföldi 
szereplése ellenére sincs komoly esélye, hogy 2011-ben 
újraválasszák. Sajnos eddig még egyetlen vezéregyéniség 
sem tűnt fel országunk kék egén. Az ellenzéki pártok ha-
logatják az egyezkedést és a társulást. Tehát türelemmel 
reménykedjünk egy jobb jövőben. 

- Argentína az idén fennállásának 200 éves jubileumát 
ünnepli. Ezek az ünneplések kitűnő alkalmat adnak 

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

Molnár
László 
leköszönő 
elnök 
boldogan 
nyújt kezet 
Rugonyi 
Attila 
belépő 
elnöknek

- Ha körülnézünk a nagyvilág-
ban, kétségtelenül Görögország 
államcsődje és ennek folytán az 

Európai Unió gazdasági alapjának, az eurónak meg-
ingása a legkomolyabb és legfontosabb hír, amiről a 
világsajtó részletesen tájékoztatott bennünket. Jólle-
het ez a hír a világ legrégebbi gazdasági és politikai 
központját felriasztotta 50 éve békésen szunnyadó 
álmából, minket itt a világ végén kevésbé, legfeljebb 
csak közvetve érint.

- Magyarország jövője, az Európai Unión belül, 
minden jel szerint jó úton halad. A Fidesz kétharmados 
győzelme lehetővé teszi, hogy kormányt alakítson és az 
új miniszterelnök elkezdhesse munkáját. Első intézkedé-
sei állítólag a kormánytagok számbeli és ezáltal az állam-
háztartás csökkentésére irányulnak. Nagy könnyebbsége 
az új kormánynak, hogy Magyarország eddig nem lépett 
be az euró-övezetbe, és így remélhetőleg könnyebben 
átvészeli a jelenlegi krízist és tudja törleszteni ijesztő 
adósságát. Gazdasági szakértők szerint az EU krízisének 
oka, ami átterjedhet lassanként minden EU-tagországra, 
az, hogy túlságosan eladósodtak, mert lépést szeretnének 
tartani a nyugati nagyhatalmak szociális jólétével. Egy 
fejlődő ország nem tud liberális, szabad „piacgazdaság” 
politikával eleget tenni a szocialista államok ígértéinek, 
ahol az állam erején felül túlköltekezik, saját politikai 
célkitűzései érdekében, anélkül, hogy erre elegendő saját 
fedezete lenne, vagy a közeljövőben lehetne.

minden jóérzésű polgárnak és azok vezetőinek, hogy 
kifejezésre juttassák hazafi as érzelmüket. A főváros, 
Buenos Aires kormányfője, Mauricio Macri megelé-
gedett mosollyal jó kedvet és optimizmust igyekszik 
támogatói csüggedő lelkébe önteni. Van rá elsőrendű 
érvelése. Az ő kétéves tisztsége alatt a főváros elnöke-
ként sikerült nemzetünk büszkeségét, a Teatro Colón 
felújítási munkálatait befejeznie és az operaházat május 
24-én ünnepélyesen megnyitnia. Kihangsúlyozza, hogy a 
gigászi teljesítmény kizárólag argentin tökéből (a főváros 
költségvetése 263+167 millió pesót, kb. 100 millió dollárt 
áldozott e célra) és 800 argentin művész és munkás szor-
galmas keze által készült el. Ezt a sikert minden egyes 
munkással a Colón dísztermében együtt ünnepelte meg. 
A taxisofőrök nem ünneplik őt, mert az utcák olyan rossz 
karban vannak, hogy a kocsik gumikerekét majdnem 
havonta kell cseréljék... Nehéz mindenkinek eleget tenni, 
különösképpen, amikor a központi kormány az ellenzéki 
főváros sikereire féltékeny és a szakszervezeteket szán-
dékosan ellene uszítja. Szomorú, de igaz.

- Argentína 200 évesen aránylag fi atal ország, de a 
világ egyik legtoleránsabb állama, ahol a bevándorlókat 
soha semmi diszkrimináció, lenézés vagy megkülön-
böztetés nem érte. Magyar közösségünk az évek fo-
lyamán többször vett részt a „nemzetiségek ünnepén”, 
képviselve magyarságunkat, de koloniális életünkbe az 
argentin hatóságok soha nem avatkoztak bele. Hálát adok 
Istennek, hogy Argentínában kötöttünk ki! 

(Képanyag Bonczos)

Argentína jelenlegi baráti köre. Cristina Fernández de Kirchner, Ar-
gentína elnöknőjét körülveszik elnöki elvtársai b.-j.: Evo Morales (Bo-
lívia), Roosevelt Skerrit (Dominikai Köztársaság), Hugo Chávez (Ve-
nezuela), Raúl Castro (Kuba), Daniel Ortega (Nicaragua) (Fotó La Nación)

b.-j.: Redl Isa, Trefán Erzsébet, 
Dr. Varga Koritár Pál, Honfi  János, 
Varga Koritárné Betti, Paál Magdi, 
Bobrik György, Wagner Gabriella; 
ülve: Vattay Miklós (hátulról), Ko-
vács Olga, Vattayné Kiss Ildikó

1. sor b.-j.: Mayerné Siraky Irén, Lomniczyné 
Pejacsevich Letti, Dr. Drexler András Ph.D. nagy-
követségi tanácsos, szerző 

b.-j.: Orbán László, Pók Ákos és felesége 
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INTÉZMÉNYEINK / NUESTRAS INSTITUCIONES

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

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

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

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

 Meghívunk egy vidám estére!
C O U N T RY  M U S I C
Június 5, szombat, 21.30

Hungária (részletek a SP 2.o.)
Jelenlétével a Z.I.K. Ösztöndíja-

sok útját támogatja!

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

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

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

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

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

Alapító Védnökök: 
Alitisz Constantino

Eickertné Rubido-Zichy 
Antoinette 

Gorondi István és Edith
Lomniczy József

Monostoryné 
Kövesligethy Ildikó

Móricz Istvánné
Papp Jenő

Takács István ()
Zilahi Sebess Jenőné 
Bonczos Zsuzsanna

Zombory István
Zöldi Márton

2010: 
- Dobosi Szabó Anikó  
- Pejacsevich Alexis
- Dr. Némethy Kesserű Judit
- Magyar Református Egyház 
- Kalpakian Ervin
- Z. Sebessné Bonczos Zsuzsa
- Mészáros Lászlóné, Angéla
- Alitisz Constantino
- Kurhelec János
- Instituto Internacional de Ar-
  tes Culinarias Mausi Sebess
- Gorondi István és Edith
- Zöldi Viktória
- Besenyi Károly
- Móricz Istvánné
- Dőry Ilcsi
- Luraschiné Földényi Judith

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

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

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

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

 amagyarhirlap@yahoo.com
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

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

Ha nem a saját fülem-
mel hallottam volna, 
magam se hinném...

Pár éve Királyhel-
mecen, egy regionális 
fesztiválon léptek fel 
a fiúk - egy színpadon 
az azóta elhunyt abaúj-
szinai híres prímással, 
Potta Gézával - s onnan 
rögvest mentek haza, 
Ukrajnába. A mikrobusz a határ túlolda-
lán, Nagyszelmecen várt rájuk, így a fiúk 
gyalog indultak neki a félbevágott falu 
nemrégiben megnyitott gyalogos kishatár 
átkelőjének.

Nem ment ám azonban ez olyan egy-
szerűen! Az ukrán vámosok meglátván 
a hangszereket, kötözködni kezdtek:
bizonyítsák be, hogy használati eszközök 

azok, nem csempész-
áruk. Nem volt apelláta: 
tok nyílt, hegedű, har-
monika, dob elő, gyanta 
- és muzsika!

Gyűlt, csak gyűlt az 
alkalmi közönség - nem 
is tehetett mást, hi-
szen amíg a zene szólt, 
az útlevélkezelés, vám-
vizsgálat szünetelt. A 

„bizonyítási eljárás” végeztével a pecsét 
mellé kétoldali tapsot is kaptak a fiúk.

Nem meglepő a siker, hiszen valameny-
nyi jelenlévő nép muzsikáját elhúzták 
- így a szlovákok fájó szívvel engedték 
őket ki, az ukránok meg örömmel be. 

Az is lehet persze, hogy mind magyarok 
voltak…

(Beküldte Keszthelyi Imre)

Mert mi magyarok arra lettünk ítélve, 
hogy szüntelen foglalkozzunk egymással 
ahhoz, hogy túlélhessünk! Mi sosem ma-
radhatunk közönyösek, semlegesek! Mi 
nem pihenhetünk az összetartás felé irá-
nyított harcunkban! Ez nemigen jellemző 
más népekre.

Áldott legyen az Isten, hogy magyarnak 
teremtett! Akkora értékkel, kultúrával, 
múlttal és fiatal, kockáztató jelennel aján-
dékozott meg, hogy ennél szebbet nem 
is lehet elképzelni! Egyes dolgokat nem 
lehet megváltoztatni, de építeni igenis 
lehet, megállás nélkül. Ebben fogjunk 
össze, nem panaszban, hanem munká-
ban, nem vádolásban, méregben, hanem 
meggyőződésben. Nem szomorúságban, 
hanem hálában.

Minden magyar felelős minden ma-
gyarért! Ezt kell elhinnünk, ezt kell ter-
jesztenünk.

*
Hát ez számomra Trianon ránkhagyott 

üzenete. Aki nem képes tanulni a valóság-
ból, az vak és süket, és ne is merjen meg-
szólalni! Gondolkozzunk… és közben 
hallgassuk meg egymást a 90. évforduló 
megemlékezésén (Hungária díszterme, 
június 6, 17 órakor, l. 6.o.).

Zólyomi Kati
(*) Bálint József gyönyörű könyvének címe 
(Párizs, 1953)
(**) Magas pózna, amelynek szurkos szal-
mával bekötött fölső részét veszedelem 
jelzéseként meggyújtják.

Még szüleim is gyermekek voltak… 
viszont átélték, a maguk módján mesél-
ték el és továbbadták az évtizedes trianoni 
súlyt. Mindnyájan szótlanul, tehetetlenül 
cipeljük vállainkon, s torkunkban akadtak 
meg sötét következményei. Azóta is rágjuk, 
de még nem nyelhettük le. A mindennapi 
életünk csökönyösen vissza-visszahozza 
a keserűséget, a megmagyarázhatatlant. 
Trianonnak voltak és vannak szétválasz-
tó tüskés drótjai! A mai Kárpát-meden-
cei fiatalokban is él a lealázás utáni düh. 
Könnyen észrevehető a bosszúvágy, a visz-
szafojtott kiáltás, de legfőbbképp a csaló-
dás. Trianon kései nem vesztettek élükből! 
A történteket még nem sikerült pozitívumra 
felhasználni, legfeljebb ha örülünk annak, 
hogy milyen lázadó szinten tartanak össze 
egyre inkább az elcsatolt területek magyar-
jai - nemrég még nem így volt! 

Trianont nehéz elemezni, nincs rá ma-
gyarázat, az elképesztő valóság minden 
józanságot elkerül, egyszerűen nem szüle-
tett meg az a magyar, aki ezt higgadtan 
megértette volna. Nyitott sebbel nem lehet 
élni. A seb fáj, vérzik, begyullad, a menet 
alatt lepattan róla a var. Újból vérzik, nem 
gyógyul. Hiába van Unió, határtörlés… 
Csonkamagyarország határai, mint a 
nyugtalan szellemek, továbbra is látsza-
nak, a tüskés drótokat sem takarították 
teljesen el. Tanúdrótok ezek! Emlékezte-
tő könyvek! Tagadni azért lehet, vagyis 
félrenézni - de hiába! A nagy sebek nyoma 
sosem tűnik el. Nincs az a műtét, amely 
varratát eltakarná. Innen meg onnan 
szakítgatjuk a bőrdarabokat hogy szé-
pítsük a sebet. Nem sikerül. Kidombo-
rodik! Ez nem egy rekonstruálható híd! 
Erről több fénykép készült, mint akármi 
másról a világon! Szavakkal játszadozom 
míg gondolkozom: visszacsatolás, elis-
merés, erkölcs, honfitársszeretet, közöny, 
aljasság, referendum, állampolgárság, 
csalódás, harag, szomorúság…

Mintha egy olyan nép lennénk, amely-
nek minden faluja lármafa (**) alá kény-
szerülne. A nagyvárosokban pedig, mint 
a szemaforok, minden sarokra jut egy 
lármafa! Egyszóval, nyugtalanságban kell 
élni, állandóan figyelve, bizonytalanság-
ban, nyomasztó reménnyel. Kilencven 
éve! Hány magyar élt s halt meg azóta? 
Hány magyar nem volt még soha Er-
délyben? A Felvidéken? Az Őrségben? A 
Vajdaságon? Igen, tudom, sejtem, többen 
rákérdezhetnek: hány argentin nem volt 
még soha Patagóniában? 

De ez más, teljesen más! Széttépett 
nemzet vagyunk! A kormányok tehe-
tetlensége, tétlensége is hozzájárult. A 
nagy hibák, a látni nem akaró szemek. A 
tatárok támadása! Hiszen nem IV. Béla 
írta meg akkoriban már a diktátum első 
pontjait? Nos, mit érhet el egy nép, ha 
nem épít újra? Tégla van bőven! Csu-
pán egyetlenegy végvárat kell felépíteni 
belőlük! Összehordani a szétesett, levált 
téglalapokat! 

Korszerűségét vesztette a múlt hibáz-
tatása. Vesztett idő, elmosódó energia. 
A harcnak más jellege kéne legyen! 
Sopánkodás? Nem! Égigérő, haszontalan 
önsajnálat? Nem! Közöny? Nem! Tudat-
lanságból kiinduló, őrjöngő vádolások? 
Nem! Tovább kell lépni! És ez nem felej-
tést jelent. Hiszen nincs olyan, hogy egy 
nép felejtene. Trianon iskola volt! Ha nem 
vagyunk képesek tanulni a rosszból, soha 
az életben nem leszünk képesek semmire. 
Vizsgáztunk, magyarok! És megbuktunk. 
Neki kell mennünk újból! A katedra elé 
állni, és helyesen válaszolni. Az árva 
panaszkodás nem old meg gondokat. 
Csupán tudnunk kell, merre akarunk 
menni. A megváltoztathatatlan: pontosan 
az! Kilenc évtized után minden más - a 
magyarság is.

Trianon azonban mégis embléma lett. 
Egy szétszakított térkép az emberiség 
atlaszában. A nagy bölcsek könyvei ihlet-
tára! A szörnyű háború, a hatalomvágy 
mégszörnyebb eredménye! És akkor? Mit 
tehetünk ma, magyarok? Hogy rázzuk le 
magunkról a félelmet? Hogy kérjen bocsá-
natot egyik magyar a másiktól? Nem fe-
ledkeztünk meg Ceauşescuról sem, a szerb 
partizánokról sem, a kegyetlen szlovák 
kormányról meg a nyelvtörvényről sem, 
egyetlen ellenünk végzett merényletről 
sem. És mit értünk el? Nagyjából semmit. 
Minden szépen a helyén… 

Nincs az a bűn, amely nem egy okozó-
ból indulna, sem tragédia, amely a sem-
miből. Vállaljuk félrelépéseinket, bocsás-
sunk meg már az ellenünk vétkezőknek, 
és fogadjuk el, hogy újra kell kezdeni. 
Egy nép sem egységes, hiszen a legtöbb 
családban is, közösségben is van aljas, 
semmirevaló áruló. Ne azokat akarjuk 
megváltani, hanem a rokonlelkekkel 
fogjunk kezet.

Egymásra vagyunk s leszünk utalva, 
magyarok! Mi kell elintézzük a krízist, a 
majdnem egy évszázad óta tartó krízist. 
Pártot kell választanunk! Nem politikai 

pártot, hanem a magyarok közti gyenge 
bizalomból TUDAT kell szülessen. Egy 
megemészthető tudat. Mi magyarok 
különb nép vagyunk a földön. Furcsák, 
tehetségesek, harciasok, síró-nevető 
kedvvel, egyéniséggel megáldott nép! 
Megmaradásunk sokkal kényesebb, mint 
tíz Trianon! Hiszen szétszórtságunkon 
nem lehet már változtatni. Sors! S mos-
tantól ki, hol, mit tehet? Melyik zászló alá 
állunk? Konkrét megoldások, változtatni 
valók? Emberek: ne kormányainktól, sem 
szomszéd országoktól kérjünk, várjunk s 
követeljünk! Ez tőlünk függ: sok magyar 
orvos a sok magyar sebhez! Trianon még 
tovább széttéphet… ha hagyjuk.

Egyre inkább észreveszem, hogy sokan 
most kezdik felfedezni a Kárpát-meden-
ce magyar népei furcsa, kegyetlen és 
igazságtalan sorsát… Hirtelen rádöbbe-
nést, kétségbeesést látok egyes arcokon. 
Magyarok, ez nem most kezdődik, ez 
mindenkortól folyik!...

Három álláspont ill. kiút van: 
1) Tovább reménykedni a reménytelenben 

(naiv viselkedés) -
2) Fegyvert markolni és újabb, haszonta-

lan s egyáltalán nem korszerű felkelésbe 
szállni (badarság!) -
3) Tovább erősíteni a szilárd alapokra 

épített magyar kapcsolatokat. Terjeszteni 
a józanságot, elfogadva azt, hogy ez adatik 
Magyarországunknak, népünknek. Ha 
emellett kitartunk, meglehet, hogy talán 
a legerősebb néppé válunk a földön! 

Olvasunk… és gondolkozunk:
„A LÁRMAFÁK NÉPE” (*)

Havi „HUFImondat”: 
„A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló 

erő, amely ellen tehetetlenek a fegyverek, és amellyel szemben 
értelmüket vesztik a szögesdrótok.” (Wass Albert)

A zene… ismer határokat!        „AZ ELVÁMOLT ZENE...”
– nyúlfarknyi mese a Técsői Banda viszontagságaiból –



HUFI II.                                                                            IFJÚSÁGI ROVAT  -   2010. Június

Szombat, március 20: 
A Zrínyi Kör és a cser-
készcsapatok közössége 
társaságában egész na-
pos szabadtéri foglalko-
zás zajlott le, és kelle-
mesebbnek sikerült az 
elvártnál. Közel százan 
kocsikáztunk-autóbu-
szoztunk ki a Honfiék 
benavídezi házáig. Ra-
gyogó napsütés kísér-
te végig a programot. 
Játszóház, népijáték, 
kézügyesség, húsvéti 
tojásdíszítés foglalkoz-
tatta az embereket. Ven-
dégeink ügyesen osz-
tották szét a munkát és bepillanthattunk 
Észak-Magyarország szokásaiba, míg 
ők viszont megismerhették (csodálkozva 
figyelték) a mieinket, mármint önfeledt 
ritmusunkat, az imádkozást étel előtt s 
után, a sorakozókat, a csoportszellem 
megszokott fegyelmét. Késődélután volt 
muzsika, tánc, és sietés a Hungáriába. 
Mert este: táncház!

Néha egyes kérdések nem kapnak vá-
laszt. A várt táncházra feltűnően kevesen 
jöttek el. Feltételezhető, hogy a „civil” 
(nem néptáncos) társaságot némi kétely 
tartotta vissza, ui. az az előítélet, hogy nem 
közeledhet, mert nem jártas a néptáncban. 
Pedig a táncház szerepe nemcsak a néptán-
cosok felé irányul, hanem pont azok felé, 
akiket ott helyben oktatni lehet.

Irtó érdekes fogalom, semmiképpen sem 
elkülönítő. Azonban ez esetben táncos is 
kevés jött… Azért mégis kialakult a hangu-
lat, s ahogy mindig mondom: az bánhatja 
meg, aki nem jött el! Fogyott a csapolt sör, 
az üdítő, a bor, és a szenzációs babgulyás 
is! Minden alkalmat ki lehet használni, 
csak jókedv kell hozzá, és robban a buli! 
Itt is volt! A legfiatalabbak mai argentin 
ritmusokat mutattak a Zemplénnek, s 
habár többünket meglepett, eredeti volt 

látni a magyarokat, ahogy salsát, cumbiát 
és cuartetót járnak a mieinkkel! Később 
ismét megszólalt a Bürkös és egy frappáns 
mezőségi sorozatra táncolhattunk (széki 
és vajdakamarási muzsikára). Hajnalban 
(takarítás után) keveredtünk haza…

Vasárnap, március 21: Szakad az eső. 
Mégis sikerül a Zempléneket kivinni egy 
„tipikus argentin tanyanapra”. Utána ismét 
nagy a készülődés. A zárógála következik. 
Kicsit szomorú, feszült a hangulat. Előre 
sajnáljuk a búcsúzást. Csökken a ricsaj. Iz-
gulnak a táncosok is. Ismerkednek a szép 
terem helyiségeivel, szinte megszámol-
ják, hány lépés választja el az öltözőket 
a színpadtól, készülnek, 
copfot fonnak, köténye-
ket vasalnak, itt-ott fiúk 
csapássorozatot gyako-
rolnak a lépcsőaljban. 
Fent a színpadon, hang-
próba folyik. A zenészek 
hangolnak, mikrofont 
egyeztetnek, mint jóma-
gam is a bemondáshoz. 
Én is igazítom magamon 
a súlyos kazári (palóc) 
népviseletet. Nem tudom 
hány magyar és hány 

argentin lesz a nézőtéren, de már tudom 
előre, hogy telt ház lesz! Kétszáznyolcvan 
üléses a színház. Átvizsgálom jegyzetei-
met. A műsor lényegében különbözik a 
péntekitől. Anyagban és sorrendben is. 
Szép tágas a színpad, kedvesek az argentin 
technikusok, megegyezünk. Elhalkulnak 
az utolsó utasítások is. Készen vagyunk!

Néptánc előadáson csak érzékeny, hálás 
közönség jelenik meg! Még zárt függöny 
előtt köszöntöttem a megjelenteket. 
Megszemléltem a sorokat, s ott láttam a 
kedves barátokat, a vendéglátó családokat, 
felismertem nem egy szomszédomat is, a 
terem igazgatósága tagjait, lányomat Fede 
Baltar, az uruguayi Tündérkert együttes 
vezetője mellett… Csak erre volt időm, 
mert meggyulladt a vakító reflektor. 
Akkor eltűnt minden, és maradt a lélek, 
a függöny mögött az együttes izgalma, 
a bizsergő lámpaláz, a gondolatok. Igen 
értékes egy ilyen életpillanat…A táncszá-
mok nagy elfogadásnak örvendhettek, de 
nem csak a taps, a lelkes arcok, a spontán 
hozzászólások színesítették a nézők meg-
elégedettségét! Nem volt szakadék köztük 
és a kis művészek közt.

A bodrogközi műsorszám (az együttes 
területe táncrendje) a szó teljes értelmében 
meghódította a közönséget! Egyszerű ere-
je van, a határozott felvidéki lábhangsúly, 
a gyönyörű ének és muzsika az előadók 
öntudatossága által páratlan perceket 
szerzett mindnyájunknak. A York színház 
egyik menedzsere így vélekedett: “¡Qué 
increíble lo que me pasó! Todo me gustó 
mucho, pero el número que representaba 
al pueblo del conjunto me hizo temblar, 
¡sentí comunión con ellos! ¡Cuánta 
identidad!” 

Hétfő, március 22: A csendes lazítás 
napja… Barátaink csomagolnak, kisebb 
vásárlást intéznek el, tűnődnek és gon-
dolkoznak az átélteken. Mi már tudjuk, 
mit érez egy anyaországi magyar miután 
megismeri életünket… Estére „hivatalos 
búcsúbuli” lesz Zomboryék házában. 
Nehezen képzelhető el, hogy fog eldőlni. 
Elkerülhetetlen. Mindennek vége, minden 
elmúlik, a jó is! Az előzetes nosztalgia 
ellenére megjelenünk mindnyájan, már-
mint azok, akik végigjártuk ezt a hetet… 
órákig folyik a szórakozás. Eszünk-
iszunk, nevetünk, asztalteniszt 
játszunk, énekelünk, táncolunk, 
mint akik nem akarnak tudomást 
venni arról, ami következik. Szen-
vedélyes tánc indul be. A párok 
kevertek, ottaniak-itteniek úgy 
járják, mint az angyalok, vígad-
nak, mint az elitéltek. Mintha 
örökké tartó mozgás keletkezne. 
Aki nem táncol próbálja megér-
teni. Szinte rituális szertartás. 

Bensőséges. Más nem számit. Csak a tánc. 
Az érintés, a kapcsolat, a közös hagyo-
mány, a szeretet. 

Magyar a magyarral. A kicsi, a fiatal, 
az idős… nincs megkülönböztetés, csu-
pán egymásba olvadás. Megtörténik a 
hálák kifejezése, az ajándékosztás is. De 
elmerengett szemek néznek maguk elé. 
Nincs egy valaki, aki ne gondolkozna… 
A szétszéledés is úgy történik, hogy ne le-
gyen fájdalmas. Úgy megyünk haza, mint 
akik már együtt maradnak. De nem. Egy 
része elmegy, továbbmegy, visszamegy. 
Itthonról - haza!

Kedd, március 23: Gyengének érzem 
magam. Elindulok a Hungária felé. Nehe-
zen lépek, nem úgy megyek, mint szoktam. 
Fáj valami bennem, nagyon. Nem tudom 
meghatározni melyik része a testemnek, 
melyik szervem. Fáj. Belépek a Monte-
verdén. Látszólag felületes, természetes 
a hangulat. Bőröndök, csomagok, zsákok 
hevernek a kijáratnál. Egy nagy autóbusz 
áll meg előtte. Átsietünk a teniszpályára. 
Gyorsan! „Csoportkép”! Vígszomorúan 
beállunk, még mosolygunk is a kattintások 
előtt. Ölelkezve-kézen fogva állunk meg-
meredve. A pillanatfelvételek után levelet 
olvastam fel „táncoslábú” testvéreinknek: 
„… azt mondtátok, azért vagytok itt, 
hogy hagyjatok nekünk Magyarországot! 
Tévedtek! Elvisztek magunkból egy szív-
darabot!... Vigyázzatok magyarságunkra 
továbbra is, és ne felejtsétek el, hogy 
munkátokkal, táncotokkal a legvalóbbat 
őrzitek meg: a magyar nép lelkét!...”

Ez is meglett. Kész. Vége. Utolsó szem-
le a busz előtt. Kedves utolsó szavak, 
ígéretek hangzanak el. Felszállás. Egy 
óriási űr… egy fullasztó csend… 

Még jönnek mások, újak, szépek, de 
még hány darabot visznek el belőlünk? 
Elgondolkozom: lehet hogy egyszer meg 
is szűnök?

Ui.: „Átszellemült,varázsos, parányi 
csodák” minikrónikája:
- A Hungária „idősek” asztalának húzza 

a Bürkös!
- A bográcsgulyás mennyei íze-illata! (a 

vendégeink főztek nekünk) -
- A „madárlátta” pálinka, a rögtönzött 

éneklés-mulatás a Hungária bárjában -
- A barátkozó beszélgetések, a séták, az 

élettörténetek meghallgatása -
- Carolina Sorbello (Pelu), a Tündérkert 

(Uruguay) táncosa, ahogy minden szabad 
pillanatot megragadva a Bürkösökkel 
hegedül -
-  Az utolsó csoportkép a teniszpályán, 

és később látni a buszt eltávolodni a 
Monteverde utcán - 
- Bonapartian Edi (Regös együttes 

vezetője) ahogy autójával egyedül követi 
a buszt -
- Facebookban látni barátainkat, de már 

az uruguayi magyaroknál, Montevideó-
ban! (előttünk São Paulóban töltöttek 
négy napot, s innen viszont Montevideó-
ba utaztak át).

Őrült mozgalom ez! Hála a Jóistennek, 
része lehetünk! Eszköz akárhol a világon. 
Összetartó erő, tulajdon, kincs, igazi ma-
gyar család.

Egy hálás résztvevő, még egy néptán-
cos                Zólyomi Kati                  

táncosokat, cserkészszülőket és ezeknek 
barátait, házastársait gyűjti magába, szat-
márvidéki (Észak-Magyarország) és széki 
(Mezőség) táncrendek oktatásával. 

Közel 15 gyermek és 20 felnőtt jelent-
kezővel ez erős alátámasztás az 53 éve 
dolgozó együttes fejlődéséhez. A dél-
amerikai magyar néptáncmozgalom egyre 
fejlettebb, életvidámabb és korszerűbb 
síkon halad a szétszórt magyarság egyik 
ágának megerősítésében! Ne feledjük, hogy 
a következő néptánctalálkozó biennáléja 
ismét itt, Buenos Airesben kap székhelyet,
immár negyedszer! Előreláthatólag e XI. 
kiadáson már az új néptáncos katonáink is 
fellépnek saját lábukra tervezett táncpro-
dukcióikkal. Az én személyes érdekeltségem 
mellett innen, a HUFI hasábjairól is szilárd 
kitartást, tanulást és sikert kívánunk nekik! 
Mind a négy alcsoportnak! 

A négy együttes táncokta-
tása a cserkészház földszint-
jén, a Regös próbatermében 
történik. 
REGÖS: szerdán és pénteken 
este, Bonapartian Edi és Dani 
irányításával. 
TILINKÓ: szombaton cser-
készet után, Benkő Sanyi 
irányításával. 
KOLOMP: szombaton dél-
után, Zólyomi Kati irányítá-
sával. 
OLEANDER: csütörtökön 
este, Roglich Nati irányítá-
sával.                           (ZK)

BUENOS AIRE S -I  MAGYAR  N ÉP TÁNCMOZGALOM
Zólyomi Kati:
A Sátoraljaújhelyi Zemplén együttes és a Bürkös népi zenekar Olivoson!
2., befejező rész                                          „Ösvény lett az Atlanti-óceánból?”

Ha a tágas mezőkön vagy a hegyek ormán 
járunk, a szép csendben a lágy tilinkó dudo-
rászik, vagy egy szelíd állat nyakában kong 
a  kolomp mély édes hangja… E hangszerek 
illenek a természet harmóniájához, szinte 
hozzá komponálódtak, mint a népdal az 
emberek mindennapjához. Mindegyik a 
sajátos tájához, vagyis emberei munkájához 
tartozik. Hívó hangok, melegek és otthonia-
sak. Kedvesek…

A Regös néptáncegyüttes így keresztelte 
működésének két új csoportját: az után-
pótlás csoportja a TILINKÓ, és a felnőtteké 
pedig a KOLOMP nevet kapta. Ez év 
áprilisa utolsó szombatján lezajlottak az 
első gyakorlatok, jó hangulatban, érthető 
kíváncsisággal és izgalommal. A TI-
LINKÓ soraiban ezentúl az összes 11-16 
éves cserkészőrsök indulnak, székelyföldi 
táncokkal, a KOLOMP viszont a volt nép-

Beindult 2 újabb néptánc-szakosztály!
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Budapest, 2010. április 18. Amióta 
csak emlékszem, mindig ezt az évet vár-
tam. Láttam, ahogy a nagyobbak mennek 
Magyarországra, visz-
szajövetelük után pedig 
mesélnek róla, hogy 
milyen dolgokat csi-
náltak és milyen nagy, 
jó és talán rossz élmé-
nyeken mentek át. És 
most mi vagyunk azok, 
akik írjuk a cikket a mi 
ittlétünkről!

Őszintén szólva, ami-
kor az emberek meg-
kérdezik tőlünk, hogy 
már mióta vagyunk itt, 
összenézünk Ricsivel, elgondolkodunk és 
azt válaszoljuk, hogy kb. két hete. Pedig 
mégsem! Már majdnem három hónapja! 
Hihetetlen, hogy milyen gyorsan múlik 
az idő, és hogy mennyire ki kell hasz-
nálni minden egyes percet! Szerintem 
mi eléggé jól igyekszünk is kihasználni: 
már elmentünk Velencébe (a karneválra), 
Felvidékre, Bécsbe és most tervezünk 
menni Prágába, aztán Krakkóba és on-
nan Auschwitzbe. Ha jól megfigyeled az 
utazási lehetőségeket, akkor nagyon olcsó 
jegyeket lehet szerezni! 

Különben táncolunk a „Kertészet” nép-
táncegyüttesben, aminek a próbái szeren-
csére a Corvinus egyetemen vannak, szó-
val 400 méterre innen (és ez tök véletlen!). 
Sokat zenélünk Ricsivel a szobában meg 
az utcán, de már egy bárban is zenéltünk, 
ahol Vass Ili énekelt velünk. Ez nagyon 
jó és sikeres volt! És pont ma mentünk 
egy zene programnak a castingjára: úgy 
hívják, hogy X-FAKTOR (olyasmi, mint 
nálunk az “Operación Triunfo”). Nagyon 
nagy élmény volt számunkra, profik közt 
voltunk és mindenki kérdezte tőlünk, 
hogy honnan jövünk. Legalább 10-szer 
elmondtam a családomnak a történetét. A 
„Boldogot” is ismertettem itt, beszéltem 
a Juventus Rádiónak a tulajával, adtam is 
CD-t neki és alkalomadtán majd beszél 
az argentínai magyar kolóniáról és fel fog 
tenni egy pár „Boldog”-számot!

A Balassiban nagyon sokmindent tanul-
tunk, főképpen az önállóságot. Ricsivel és 
a szobatársunkkal (aki perui) nagyon jól 
kijövünk, segítünk egymásnak és majd-
nem mindent közösen csinálunk. Külön-
ben nagyon jó hangulat van az épületben, 
mindenki nagyon „jó fej”! Érdekes min-
denkinek a történetét hallani, hogy hogy 
jutottak Magyarországra, a Balassiba…

Nagyon sokan egyáltalán nem magyarok, 
és sok nagyon érdekes sztorit hallottam.

Az órák eléggé érdekesek és könnyűek, 
hogyha tanulunk! Az 
nem igaz, hogy itt sem-
mit sem tanulunk, és 
hogy csak buliról van 
szó mindennap! Már 
érzem, hogy egy cso-
mót tanultam ezalatt a 
három hónap alatt. A 
kötelező tantárgyak: 
nyelvtan, történelem, 
művészettörténelem és 
irodalomtörténelem. 
Másrészt vannak tantár-
gyak, amiket választani 

lehet. Én tánctörténetet választottam. 
Az egyetlen, amit kritizálnék a tanítás-

ból az, ahogy be vannak osztva az órák, 
nincs egy fix órarendszer, ami mindennap 
ugyanaz, hanem mindennap máshogy 
van felosztva. Van, amikor reggel és este, 
van, amikor csak délután, van, amikor 
csak este, van, amikor csak reggel és 
van, amikor egész nap... Ez nem engedi 
például, hogy találjak egy fix munkát - bár 
Magyarországnak a helyzete sem engedné 
meg, hogy munkát találjak. Reméljük, 
az új kormány helyrehozza ezt. Ricsivel 
spanyoltanárok vagyunk, és én gitár órá-
kat is adok. És különben zsonglőrködünk 
is az utcán, sőt, én azt mondanám, hogy 
ezzel jóval többet keresünk, mint a tanári 
munkával, de az a rossz, hogy nagyon a 
klímától függünk.

Nekünk óriási nagy élmény itt lenni. 
Olyan, mintha egy álomban lennénk, 
amiből nem akarunk felébredni, pedig ez 
IGAZ! És a legjobb az, hogy még vár ránk 
a nyár! Már nagyban tervezzük az európai 
utunkat, a müncheni Jubit, a kárpátaljai 
segédtisztit (amin részt fogunk venni 
mint kiképzők) és lehetőleg az erdélyi 
tánctábort is.

De mégis hiányzik Argentína, a bará-
tok és persze a család! Sokat gondolok 
mindenkire.

Egy óriási nagy 
m o s o l l y a l  ü d -
vözlök mindenkit, 
Ricsi nevében is. 
És nagyon köszön-
jük a Zrínyi Kör-
nek és a KMCSSZ-
nek,  hogy ezt  a 
lehetőséget megad-
ta! Majd még írok!

Lajtaváry András

Évek telnek el. Változik a világ, a kö-
rülmények. A magyar cserkészközösség 
is megteszi a magáét. Szemlél, megerősít 
és formálódik tovább. Mindennapi tanúk 
előtt alkalmazza azokat az eszközöket, 
amelyekre épült száz évvel ezelőtt is. 
Kolóniánk cserkészcsapatai létszáma, 
vezetőik felkészültsége, a programok 
kiagyalása is a realitáshoz igazodik. 

Néha ugyan reményteljesebb eljöven-
dőknek örülhet! Régen volt ennyi kis-
cserkész, mint a jelen pillanatban! Szom-
batonként nyüzsög a sok kéknyakkendős 
apróság, szaladnak, hintáznak, játszanak 
és láthatóan kiveszik részüket a vezetőik 
által lelkiismeretesen kidolgozott foglako-
zásokból.

Április 17-én beszámoltak az utolsó 
táborukról. Kedves, ötletes, hagyomá-
nyosan előkészített délutánt osztottak 
meg a családokkal. A kistermetű, jókedvű 
társaság beleélte magát a kerettörténet 
izgalmába, és határozott fegyelemmel 
játszotta meg szerepét. Léleksimogató a 
kis vékony hangocskákat hallani, ahogy 
- ki nagyon szépen, ki akadozva még, de 
- magyarul válaszol, mesél, szólal meg! 
Tapsolt is a szülő-rokontábor, nevetett, 
mosolygott minden arc, de a legjobban a 
kiscserkészek élvezték „saját” műsorukat! 
A filmösszeállítás remekre sikerült: ügye-
sen, humorral, egymást követő helyzeteket 
mutatott meg, kifogástalan zenekísérettel, 
tisztán érthető bemondással, spanyol 

fölirattal. A hangulat egy pillanatig sem 
lankadt, egyáltalán: minden jól sikerült! 

Dicséretre méltó a vezetők szerepe, 
hozzáállásuk ehhez a különleges cser-
készneveléshez. Kicsikkel foglalkozván 
percnyi lazítás nem adódhat. A magyar 
kiscserkészet sorsrajzoló! 

Zárásnak sok tucat frissen készített töl-
tött palacsinta fogyott el, s boldogan ment 
haza mindenki. Mégegy sor tégla került 
fel a magyarság várának falára! 

Zólyomi Kati cst.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

„Gyertek nyomokat keresni!” 

„Most már nem lehet vissza-
fordulni, nem lehet többé semmit 
az időre vagy a véletlenre bízni, 
nem lehet várni, hogy majd 
csak lesz valami, s nem is lehet 
belenyugodni, hogy addig is, 
amíg lesz valami, én csak élek 
így tovább.”  

              Márai Sándor

Z I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G
Levél a Balassi Bálint Intézetből

GONDOLATOK EGY CSERKÉSZTANÁCSKOZÁS UTÁN
(2010. február 27-28 Woodside Priory, San Francisco) (*)

100 éves a magyar cserkészet. Az 
egész világon működik - bár nem olyan 
népszerűen vagy tömegesen, mint amikor 
Baden-Powell és gr. Teleki Pál elindí-
tották.

Akkor a háborúk hangulata a levegőben 
volt. A társadalom struktúrája megingott. 
A gyerekek a cserkészetben találták a 
kivezető utat. A jókedv, becsületesség, 
természetszeretet, baráti kapcsolat, segí-
tőkészség, Istenbe vetett hit, bátorság, 
embertárs segítése, pajkosság és játékos-
ság romantikája vonzotta a fiatalokat. Sík 
Sándor tömören megfogalmazta a magyar 
cserkészet különösen gazdag értékeit: 
emberebb embert és magyarabb magyart 
nevelni.

És ma? Elvált és elidegenedett család-
tagok közmérgében kallódó elhanyagolt 
gyerekek, akiknek nincsenek sem családi, 
sem társadalmi korlátai. Emberi kapcsola-
tot nem találnak sem a kábítószer megosz-
tásában, sem a laza nemi kapcsolatokban 
- hanem a rideg számítógép csettelése 
virtuális valóságában. Az „udvarlás” is 
ott történik. 

A cserkészet ezzel ellentétben majd-
nem érthetetlen módon életértéket nyújt. 
Elsősorban, kiviszi a gyereket a termé-
szetbe: otthon van éjjel, a csillagok alatt, 
az égig erő fák társaságában - a tábortűz 

és a barátok társaságának melege mellett. 
Megtölti lelkét valami, ami óriási, ami élet, 
amit sem moziban, sem szobasarokban 
nem lel az ember: kapcsolatot a földdel.

Aztán nem csak magának, egyedül él. 
Része egy emberi közösségnek - másokon 
segít. Valakit meghallgat, hozzájárul 
életéhez. Rájön, hogy mindketten meg-
gazdagodnak, egymásba kapcsolódnak, 
valahogy eggyé válnak és tágabbak lesz-
nek. Nagyobbak. Szebbek. Lelkük kezd 
szárnyalni.

Rövid életünk alatt futnak a percek, 
rohannak az évek. A tégla, amit beteszel 
az életed épületébe - meghatároz téged. 
Mit építesz? Borospincét, vagy katedrá-
list? A cserkészet aranytégla. A szere-
tet, szavahihetőség, integritás, bátorság 
téglája, átszőve barátokkal, játékokkal, 
műveltséggel. Óriási erővel, amely meg-
erősíti az embert az élet kihívásaival 
szemben. A vagány, egészséges magyar 
ifjú vezetőnek kell kikristályosítania és 
szivárvány fényével bevilágítania mások 
hétköznapjait.

Kívánom, hogy cserkészetünk elöntse a 
világot. Hemzsegjenek utcán, szigeten, az 
egész világon, mint Baden-Powell idejé-
ben - és kiegyenesedik ez a görbe világ.
(*) Ecsedy Yudit, v. Los Angeles-i lcs.pnok. cikke 
nyomán kivonatosan HKZS

Bal kép, tanári kar: Fóthy 
Zsuzsi, Lomniczy 

Alexandra, Haynal Edith, 
Fóthy Rita;

Jobb fönt, Lajtaváry 
Zsuzsi tanárral serdülő 

diáklányok: Zaha Paula, 
Gröber Stefi, Mattiauda 
Luncsi. Lent, gyerekek:

Makkos Viki, 
Arcagni Inés, 

(hátul Feal-Vattay mama),
 Lomniczy Micaela, 

Lajtaváryné B. Zsuzsi 
a kis Ludmilával

 Lajtaváryné Benedek Zsuzsi, a büszke 
mama András és Richárd között
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már húsz éve magyarok közt él és tíz 
éve választotta Magyarországot hazá-
jának. Sok külföldi választja ezt az országot hazájának, 
és nem azért, mert nincs más, vagy mert így hozta a 
sors, hanem mert ezt választották a sok közül. Szeretik 
Magyarországot, magyarnak érzik magukat még akkor 
is, ha nincs papírjuk róla.

Az egyik szomszédunk kínai, kitűnően beszél ma-
gyarul, üzletet nyitott, itt telepedett le, egyéves gyereke 
van, aki magyar oviba jár majd. Az egyik diákom férje 
angol, ő is több éve él itt, szereti az országot. Hát még 
a dél-amerikaiak, belőlük is sok van… Most olyanokra 
gondolok, akiknek nincs magyar vonatkozásuk.

No meg persze itt a magyarországi magyar, akinek 
nyilvánvaló a nemzetisége, de vajon az érzelme is az? 
Magyar a szíve? Mint mindig, van ilyen is, meg olyan 
is…

*
A 2. program amit néztem egy interjú volt: az or-

vosi egyetem dékánját kérdezték a magyarságról. Ő 
a történelemről, szépművészetről, magyar kultúráról 
beszélt. Említette a magyar zászló iránti büszkeséget, 
hogy itthon miért szégyellik sokan a nemzeti színeket. 
Sajnos nagyon gyorsan a szélsőségre gondolunk, ha va-
laki kiteszi a házában a lobogót, vagy kokárdát visel.

Tehát akkor mi is a magyarság? Ki a magyar?
Én szeretem azt gondolni, hogy nem „egy magyar” van, 

hanem sok. Én a sokszínűségre szavazok.
Amikor a honfoglalás volt, akkor is több törzs állt 

össze, végül a legnépesebbek, a Megyer törzs után let-
tünk magyarok.

Most is létezik sok „törzs”, a földrajzilag is magyar 
földön lakó magyarok, a határontúliak, a tengerentúliak 
és a magukat magyarnak valló szabad emberek. Miért is 
kellene választani köztük?

A sokszínűség gazdagít, legyünk mindnyájan honfogla-
lók. Viseljük büszkén szeretett hazánk színeit, terjesszük 
kultúráját, beszéljük a nyelvét, mindegy melyik törzshöz 
tartozunk!                                                               Teri

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

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

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

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

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

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

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

  216  Wass Albert: Tizenhárom almafa
  364  Krúdy Gyula: A podolini kísértet
  445  Marschalkó Lajos: Világhódítók. Az igazi háborús
          bűnösök
  448  Trianoni Almanach (Hídfő)
  535  Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül
  757  Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története
  809  Werfel, Franz: Musza Dag negyven napja
  918/9/20  Déryné naplója I.-II.-III.
  972/3  Tormay Cécile: Bujdosó könyv I.-II.
  979  Kuncz Aladár: Fekete kolostor
1177/8  Komáromi János: A régi szerető I.-II.
1245  Török Sánor: Valaki kopog (12 szoba regénye)
1249  Hilton, James: Isten vele, tanár úr! (Mr. Chips)
1286  Daruvár, Yves de: A földarabolt Magyarország
          (Trianon)
1804  Mikszáth Kálmán: A németke. Nagy kutya a vice-
          bíró, stb.
4017  Raffay Ernő: Trianon titkai
4177  Eszenyi László: Trianoni nemzedék
5027/8  Clavell, James: A tajpan I.-II. (Hongkong regénye)
5157  Botos László: Trianoni szemelvények
5254  Steel, Danielle: A sztár

En castellano
S- 1       Daruvár, Yves de: El destino dramático de Hungría.
           (Trianón: Hungría mutilada)
S-109  Grez Pérez, Carlos E.: Justicia a Hungría
S-176  Zilahy, Lajos: Los amores de mi antepasado.
           Apuntes de una crónica de familia

VIDEOKAZETTÁK
VK-081  Csángó magyarok. Szórványsors. Erdély múltjáról
VK-119  KELET FELÉ… Az erdélyi országrészek vissza-
              csatolásának hatalmas történelmi filmje
VK-341 Észak felé. Dél felé. 1938/39. 1941. történelmi
              filmdokumentáció

Gazdag magyar nyelv
Ugye mondtam már, hogy szép nyelv a magyar nyelv? 

Talán éppen azért szeret annyira beszélni a magyar 
ember. Ti. sok mindent, amit más nyelven egy újonnan 
képzett szóval fejezünk ki, azt mi, magyarul, a „beszél” 
szóval oldjuk meg. Igaz, hogy eléje teszünk egy szótagot, 
amit IGEKÖTŐNEK hívnak. De mi, magyarul csakis 
beszélünk. Kicsit bonyolultnak hangzik ez? Hát akkor 
lássunk példákat:

Ha valakit valamiről meg akarunk győzni, akkor ezt 
a valakit rábeszéljük valamire. Ha meg, ellenkezőleg, 
rá akarjuk venni, hogy tervet változtasson, akkor 
lebeszéljük róla. Ha bizonytalanok vagyunk, akkor 
mellébeszélünk (ez azt jelenti, hogy mi sem tudjuk pon-
tosan, hogy mit akarunk mondani, vagy nem akarjuk azt 
mondani, amit kellene) vagy, a legrosszabb esetben - és 
akkor végleg megtévesztjük a másikat - félrebeszélünk. 
Ha összeesküvésről lenne szó, akkor összebeszélünk. Ha 
valamilyen ügyet szeretnénk megtervezni, megszervezni, 
végrehajtani veszekedés nélkül, akkor megbeszéljük. 
Ha véletlenül netalán mégis veszekedés lenne belőle, 
arra is megvan a megoldás: kibeszéljük. Utána jön csak 
a kínosabb része: átbeszélni az egészet. Ebből adódhat 
újabb szóváltás.

Remek nyelv a magyar. Mindenre van megoldás. Pél-
dául: a komisz gyerek visszafelesel a szüleinek. Hogyan 
fejezzük ezt ki magyarul a beszéléssel? Az nem hangzik 
jól, hogy visszabeszél. Ez túl szelíd. Szóval a magyar 
kitalált egy odaillő szót, ami ugyanazt jelenti, mint 
beszélni, csak sokkal hevesebben teszi azt: pofázni. Így 
aztán a komisz gyerek visszapofázik a szüleinek. Milyen 
érdekes, hogy csak az a gyerek pofázik vissza, amelyik 
pofátlan… Jópofa nyelv ez a magyar nyelv!

És ha már szinonimákról van szó, fel lehetne sorolni 
számtalant. Például dumálni (bedumálni, eldumálni, ki-
dumálni, megdumálni, süket duma, stb.), halandzsázni 
(alaptalanul beszélni, a levegőbe beszélni). Olyan is 
van, aki szégyenlős és nehezen nyitja ki a száját, vagyis 
nehezen beszél, és senki sem érti, hogy mit mond, mert 
befelé beszél. A mérges férfi kukorékol, a felháboro-
dott asszony kotkodácsol vagy hápog. Aki sokat szeret 
beszélni vagy alkalmatlanul beszél. az mindig járatja a 
száját, vagy lyukat beszél az ember hasába, vagy veri 
a nyálát. Majdnem elfelejtem!: povedálni is lehet…

De ami még érdekesebb a magyarban az, hogy milyen 
fontossága van a szótagoknak. Mert ha a beszélhez hoz-
záteszem azt, hogy get - mennyire mást jelent! A magyar 
ember nagy különbséget tesz aközött, hogy valamit 
komolyan, belemerülve csinál-e, vagy éppen csak ímmel-
ámmal. Nem mindegy, hogy beszél, vagy beszélget… és 
ezt világosan ki kell fejezni és magyarul ki is fejezzük. 
Mert úgyszintén nem mindegy, hogy olvas, vagy olvas-
gat. Aki olvas, annál el is tudjuk képzelni ahogyan ül és 
teljesen arra figyel, amit csinál, de aki olvasgat, az csak 
lapozgat, kicsit beleolvas itt, kicsit mást csinál, kicsit 
olvas ott. Milyen más, ha valaki eszik vagy eszeget, 
tanul vagy tanulgat…. Nem hihetetlen? Ez a kis szótag 
mekkora változást okoz. Van ilyen más nyelvben? Ugye 
gazdagok vagyunk? Legalábbis nyelvünk az…

Még vissza fogok térni az igekötőkhöz, mert ez is sajá-
tos jellegzetessége a magyar nyelvnek! A neve is annyira 
alkalmas: egy előtag, ami össze van kötve az igével, tehát 
innen érthető, hogy együtt írjuk, és nem két külön szó: 
bebeszél, kibeszél, átbeszél. És az igének az előtagja 
módosítja a szó értelmét. Majd gondolkozz el te is ezen! 
Júliusban tovább gondolkozunk. Elgondolkozunk. Majd 
még átgondolom, hogy mit írjak (tehát minden részleté-
ben végiggondolom). Vagy inkább meggondolom? És 
megváltoztatom szándékomat és inkább másról írok? Mit 
is csináljak? Egyelőre nem gondolkozom tovább!

Ami az íróasztalon maradt:
Hány szinonimát találsz a beszél (1) szóhoz? És a 

beszélgethez (2)? [Magyar szinonima szótár diákoknak  
(Puedlo könyvkiadó)] szerint:
(1) szól, mond valamit, közöl, szónokol, jár a szája, járat-

ja a száját, veri a nyálát, kifejezi magát, prédikál, dumál, 
szövegel, száját tépi, süketel, sóderol, nyomja a sódert, 

rizsál, hantál, hadovál, vakerál, papol, pofázik, povedál, 
halandzsázik, ködösít, gagyog, fecseg, pletykál, magyaráz, 
mesél.
(2) társalog, szót vált, tárgyal, cseveg, cseverészik, tere-

ferél, diskurál, dumcsizik, fecserészik, fecseg, traccsol, 
trécsel, trafikál, pletykálódik, dumál, vakerál.

Vannak, akik magyarnak születnek és vannak, akik a 
magyarságot választják, magyarok határon túl és külföl-
diek határon belül.

A napokban - talán véletlenül - két olyan programot is 
kifogtam a magyar tévében, amelyekben a magyarságról 
volt szó. Emellett meg több mindenkivel beszéltem erről, 
a szavazások kapcsán is. 

Mi is a magyarság? Ki (vagy mi) a magyar? Ki számit 
magyarnak? Létezik egyáltalán egy egységes magyar 
öntudat, egy magyar szellem? 

Az egyik programban főleg határontúliakat kérdeztek. 
Végül is nem mindegy, nem ugyanazt jelenti egy vajda-
sági magyarnak, aki még jól beszeli a magyar nyelvet, 
lehet, hogy magyar iskolába is járt, vagy egy tengerentúli-
nak, aki már csak néhány szót ismer de imádja a magyar 
néptáncot és az Erős Pistát. 

Szó volt magyar nyelvről, magyar ízvilágról, magyar 
szokásokról, zenéről - de a nehezebben elmagyarázható 
„magyar érzésről” is, miszerint az magyar, aki annak 
érzi magát. 

Akkor lehet magyar az is, aki nem itt született, sőt, 
akinek semmi más magyar vonatkozása nincs, mint a 
szabad akaratból fakadt döntés: „én magyar vagyok, 
annak érzem magamat”?

Mert vannak ilyenek is! Nemcsak az őrült férjem, aki 

- Paulic Tamás, egy értelmes segédtiszt (USA-ból), 
vette át a ZIK Gesztenye csoport földrajz tanfolyamát, 
amely által a 12 diákos csoport felkészül az őrsvezető-
képző táborra szükséges vizsgára. 
- Két Péter, két új magyarunk! és jönnek a magyarok! 

Két szimpatikus középiskolai informatika tanár jelent 
meg a kolóniánkban. Gyakorlatilag nem a tanítással, 
hanem fényképezéssel foglalkoznak. Érdekes munkára 
találtak egy szálloda által, most éppen vidéken fotóznak, 
de mihelyst visszaérkeznek bekapcsolódnak koloniális 
életünkbe.
- Megint magyar színház „kifelé”: aktív közreműkö-

dést vállalt a kolóniánk a “Teatro por la diversidad” prog-
ramban. A Fekete angyal színdarab rövidített változatát 
fogja előadni egy elég számos színjátszó-néptáncos tago-
zat. A darab egy népi musical, amely a Ceauşescu elleni 
román-magyar lázadást festi le, annak társadalmi, lelki 
oldalát is. A darab teljes változata 2011-ben mutatkozik 
be a Hungáriában.
- A montevideói Tündérkert néptáncegyüttes néhány 

lánya anyagvásárlásra és barátlátogatásra jött át hoz-
zánk. Vidáman töltöttünk néhány órát együtt a Hungária 
bárjában.
- Lezajlott a LAMOSZSZ (Latin-Amerikai Magyar 

Országos Szervezetek Szövetsége) ülése Buenos Aires-
ben! A páratlan élmény részleteit a júliusi számunkban 
közöljük. (jelen számban l. 2.o.)                               (ZK)

M i n i H U F I                                              

A Tál család
Egy templom hirdetőtábláján a következő olvasható:
Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tartozik a gyüleke-

zetünkhöz?
Először is az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani akar, az-

tán ott van Protes Tál bácsi és fivére Szabo Tál, akik folyton 
ellenszegülnek és mindent meg akarnak változtatni. 

A húguk Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két fiával, Inzul 
Tállal és Molesz Tállal együtt. Valahányszor felmerül egy új 
kérdés, Hezi Tál és felesége, Vege Tál várni akar vele még 
egy évet. 

Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi 
gyülekezetünk pontosan olyan legyen, mint az összes többi. 
Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker öccsei, Garan Tál 
és Han Tál pedig hamis ígéretekkel próbál új tagokat csalogatni 
a gyülekezethez.

De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál testvér 
például kifejezetten segítőkészen intézi az egyházi ügyeket. 
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi hozzá-
járulására mindig lehet számítani. A remek politikai érzékkel 
megáldott Reprezen Tál kiválóan képviseli a közösség ügyeit 
diplomáciai körökben. Az elkötelezett Agi Tál nővér élen 
jár a térítésben. Medi Tálhoz bármikor fordulhat átgondolt 
és megnyugtató tanácsért, a szertartásokon az egyházi énekeket 
pedig Kán Tál dalolja, zenész fivére Trombi Tál (a kamasz Mu 
Tál átmenetileg nem énekel vele.) 

Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben 
lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és Konver Tál áttért más 
vallásra, a kilencven éves Exi Tál néni pedig végelgyengülés-
ben elhunyt.

(A világ melyik nyelve tud még ilyeneket?) 
[Köszönet Emődy Csaba]
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perarse el lago. Su reconstrucción es pla-
neada para lograr una infraestructura ideal 
para un gran movimiento turístico. 

Esta fue la base sobre la cual se siguió 
desarrollando y culminó hoy en uno de los 
centros turísticos más importantes de esta 
parte de Europa. Las bodegas y viñedos 
de Badacsony, el turismo vinculado a 

éstos, los deportes acuáticos, la infraes-
tructura hotelera, los recuerdos y sitios 
históricos y las actividades culturales, la 
abundante flora y fauna de sus parques 
de reservas naturales hacen del lago un 
destino ideal para todo tipo de visitante.     

(Continuará)

Saliendo de lo político que dividió a la 
sociedad toda durante los últimos meses, 
yo pongo la mira en el próximo verano. La 
temporada turística comienza tradicional-
mente con la Semana Santa, arrancando en 
pleno con el Domingo de Ramos. Desde 
esa fecha en más, se organiza una serie de 
diversos festivales, programas deportivos, 
culturales, musicales y tradicionales que 
invitan a viajar por todo el territorio de 
la nación. Ayuda mucho el hecho de que, 
visto con ojos latinoamericanos, aquí no 
hay distancias... Sea cual sea la meta que 
uno elija para visitar: en automóvil, en bus 
o en tren el destino elegido se alcanza ¡a 
lo sumo en 2 o 3 horas!

La riqueza de las posibilidades es in-
finita, tanto en bellezas naturales como 
interesantes lugares históricos, aderezado 
todo esto con los programas característi-
cos de cada región.

De esto quisiera hablarles un poco: 
durante nuestro verano llevarlos imagina-
riamente por una recorrida por este país, 
que desde 1920 es pequeñito, pero que 
contiene muchas piedras preciosas.

*
Voy a empezar por el Lago Balatón, o 

como le decimos cariñosamente: nuestro 
Mar Húngaro. [En este número publica-
mos la 1ª parte sobre el lago Balatón. La R.]

Fuera de Budapest, el lago Balatón es 
uno de los puntos de atracción turística 
más visitados. Existen en la zona baños 
medicinales y aguas termales también. To-

dos los años organizan un gran aconteci-
miento internacional: la Regata de la Cinta 
Azul. El Balatón es el lago más grande de 
Europa Central y por sus características 
tiene fundamental importancia turística, 
económica y socio-cultural.

Durante el imperio romano, era lla-
mado Lacus Pelso, que significa lago 
poco profundo o vadeable. Ya entonces 
disfrutaban de hermosas villas edificadas 
sobre sus orillas y, sobre todo, cultivaban 
fructíferos viñedos en la costa soleada del 
norte. Su nombre en húngaro proviene del 
eslavo blato, que significa barro, pantano 
o ciénaga.

Toda nuestra historia dejó marcas imbo-
rrables alrededor de la región. Seria muy 
largo enumerarlas todas, pero considero 
importante destacar por ejemplo la Abadía 
Benedictina de la península de Tihany, 
fundada en 1055 por nuestro rey Andrés I. 
En ella encontraron el escrito más antiguo 

de nuestro idioma. Siglos 
más tarde, en 1514, existía 
ya un mapa completo de las 
costas del gran lago, realiza-
do por encargo del arzobispo 
de Esztergom.

Durante los 150 años de 
ocupación turca, las forta-
lezas y castillos de la zona 

formaron una línea de contención 
defensiva importante. Estas fortalezas 
volvieron a desempeñar un papel 
preponderante en nuestra historia 
durante la resistencia al poder absolu-
tista Habsburgo (principios de 1700). 
Entre ellos Veszprém, Keszthely, 
Nagyvázsony y Sümeg.

En 1728 se edificó el primer baño 
medicinal y, a fines del siglo, los 
primeros palacios veraniegos. Final-
mente llegaron a la zona los primeros 
hoteles de alta categoría.

A mediados del siglo XIX empezó la 
verdadera “nueva era” del hermoso lago. 
Aparecieron los primeros barcos a vapor y 
las líneas férreas que comunicaban Buda-
pest con Nagykanizsa. Para entonces, 
Balatonfüred, situada en la costa norte, 

asumía un papel preponderante. 
Los grandes de la nobleza, los 
personajes políticos, los famosos 
de la literatura y todo tipo de ar-
tistas se daban cita aquí durante 
la temporada veraniega. Como 
ejemplo, sólo nombro a algunos, 
István Széchenyi, Lajos Kossuth, 
Ferenc Deák, Miklós Wesselényi, 
Dániel Berzsenyi, Ferenc Kazin-
czy, Mihály Vörösmarty…

Desde 1900 hasta 1940, las 
ciudades aledañas al lago se 
desarrollan rápidamente. La 

burguesía cada vez más enriquecida 
edifica sus chalets y hermosas villas en 
Keszthely, Siófok y Balatonlelle. Abren 
en esta época los famosos sanatorios (hoy 
los llamaríamos “wellness”…) en Héviz 
y Balatonfüred.

La 2ª Guerra Mundial destruye todo 
esto, ya que las batallas del frente corrían 
a lo largo de las costas del Balatón. Muy 
lentamente empieza nuevamente a recu-

Queridos Amigos:
¡Ya se siente la llegada de 

la primavera! Y ha termina-
do la 2ª vuelta de nuestras 
elecciones parlamentarias. 
Estos dos sucesos juntos me 
causan una enorme sensa-
ción de alivio. 

Por un lado, el invierno pasado fue terri-
blemente duro - y no sólo por las gélidas 
temperaturas que nos tocó soportar. Por otro 
lado, el mayor de los partidos de la oposición 
(FIDESZ) es el que tomará las riendas del nue-
vo gobierno luego de una victoria arrasadora 
en las elecciones. 

Dicen los entendidos que esta mayoría lograda del 68% 
es histórica y nunca vista en Europa. Con semejante apoyo 
de la población los futuros dueños del poder tendrán todas 
las posibilidades de gobernar el país sin la interferencia de 
los partidos oponentes, ya que obtuvieron en el parlamento 
más del 2/3 de las bancas necesarias para decidir cualquier 
cambio sustancial. Sin embargo, esta abrumadora mayoría 
conlleva no sólo una gran libertad de acción, sino también 
una enorme responsabilidad…

Las expectativas para con este futuro gobierno son casi 
ilimitadas. El trabajo que enfrentan y que deben asumir 
es descomunal. Deberán levantar un país y a su sociedad 
de sus ruinas mismas. Hacerlo sin marearse por el poder 
adquirido y sin corromperse durante su mandato. Deberán 
resistirse a la enorme tentación de usar para sus propios 

bolsillos esta enorme oportunidad que se les ha 
concedido.

Y todo ello integrando la opinión de los partidos 
que quedaron reducidos a una débil oposición, ya que 
gobernarán para una comunidad entera y no sólo para 
sus propios simpatizantes.

El desafío es enorme. Es 
la última chance que nos 
queda para salir del brete he-
redado de los últimos años... 
Ojalá lo logren. Ojalá no se 
olviden de sus promesas. 
Por el bien de todos nosotros 
- ¡y por el bien de nuestra 
querida Hungría!

Carta mensual desde HUNGRÍA

Paisaje de paz y armonía

Anikó de Emődy, 
Hungría

Viktor Orbán

◄ La Gran Regata anual

Muchas casitas de veraneo cerca de los poblados

Muchos buscan salud en las termas de Hévíz

Siglos de permanencia: 
la Abadía Benedictina de Tihany

Ideal para las vacaciones en familia

Por su escasa profundidad, 
el lago se congela en invierno

Son famosos los vinos blancos de Badacsony

Atardecer en el Balatón

Vista de Badacsony

El magníficamente restaurado 
castillo Festetics en Keszthely

El vasto espejo de agua de 594 km²: 79 km de largo y 14 km en su ancho máximo
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a fines del último verano en la laguna 
“La Brava”. El tiempo no fue de lo más 
clemente, pero ¡se divirtieron a lo grande! 
Cada una de estas reuniones logra afianzar 
más los lazos de amistad existente entre 

ellos. (SKH)

El 18 de abril ppdo. tuvo 
lugar en la sede social la 

Asamblea General electiva del Coro 
Húngaro de Valentín Alsina (VAMD), en 
la cual quedó constituida con el mandato 
de un año la nueva Comisión Directiva, 
con la correspondiente Comisión Fiscal. 
Sus integrantes son los siguientes:

Pál Szénási, presidente
Elena Szép de Eigel vicepresidenta
Dr. Luis Várady, secretario de actas
Antonio Papp, secretario húngaro
Bibiana Turay, tesorera
Alejandro Deák, protesorero
Elena Török de Wetzler, vocal titular
Jorge Mátyás, vocal titular
Norberto Ambrosio Abt, vocal suplente
Irene de Várady, vocal suplente
José Szalay, intendente

retiró a los 40 años.
Generoso él, prestaba su dinero a diestro 

y siniestro. Cualquier compatriota podía 
escribirle contándole sus penurias y recibía 
su ayuda. “Nadie le pagaba. Debió hacerse 
DT trotamundos para seguir cobrando. 
Dirigió en Arabia y Paraguay, pasando por 
España, Chile, Estados Unidos y Grecia, 
donde sí se coronó con el Panathinaikos. 
Real Madrid comenzó a pasarle dinero. 
Allí se quedó por largos años.

Budapest volvió a recibirlo como a un 
héroe después de 25 años. Una lastimosa 
enfermedad lo venció. “En un homenaje 
de 2005 no reconoció a Di Stéfano ni a sus 
compañeros que fueron a visitarlo. Pasó 
hospitalizado los últimos seis años, hasta 
su muerte, en 2006. El Alzheimer pudo 
con él. No con su recuerdo.”

(Artículo resumido SKH. Agradecemos a 
Zsuzsi Dancs)

gubernamental, pero los jugadores lloran 
la derrota de la libertad - desobedecen.

Puskás ya sabe que no volverá. Se queda 
en Occidente, mientras el gobierno títere 
lo condena in absentia por “traidor a la 
patria”.

A los 31 años, con 18 kilos de más, 
es contratado por Real Madrid. Cuenta 
Puskás: “Bernabéu me dio 5000 dólares, 
miró mi panza y me contestó: Ese es tu 
problema...”

Con él, Real Madrid se convirtió en 
Pentacampeón de Europa - en el “equipo 
del siglo”, según la FIFA.

En su libro autobiográfico, Puskás 
sobre Puskás, Ferenc contó que en su 1ª 
temporada en el Madrid llegó al partido 
de la última fecha, ante Granada, igualado 
en goles con Di Stéfano, 21 cada uno. 
Sobre el final eludió al arquero 
y quedó con el arco libre, pero 
no tiró. ‘Pensé para mí: «Si 
marco aquí, Di Stéfano nunca 
me volverá a hablar». Lo me-
jor era que él fuese el máximo 
goleador y yo, el segundo. Así 
que lo esperé y le di el pase 
para que lo metiera él’”. 

Este episodio lo pinta de 
cuerpo entero como persona. 
Puskás fue máximo goleador 
de la Liga en las dos tempo-
radas siguientes, y también en 
1963 y 1964. Ya lo había sido 
cuatro veces en la Liga húngara. Había 
ganado todo con el Honvéd y volvió a 
hacerlo con el Madrid. El “Cañoncito Pum 
Pum”, como lo bautizaron en España, se 

Un punto culminante que lo llevó a la 
gloria fue el sensacional triunfo, en 1953, 
de Hungría en Wembley, cuando batió 6-
3 al local Inglaterra, jamás derrotada por 
nadie en su tierra... El goleador Puskás 
concretó la jugada definitoria. En 700 
partidos oficiales anotó 682 goles - todo 
un especialista. Se convirtió en el “Go-
leador del siglo”, según lo distinguió la 
FIFA en 2004. 

El Aranycsapat (equipo de oro magiar) 
fue derrotado por Alemania en la final del 
Mundial 1954 - según rumores, con un 
Puskás disminuido porque los alemanes 
lo habían golpeado deliberadamente en la 
primera etapa. Fue una derrota “inexplica-
ble”, la única en seis años y 43 partidos de 
la magnífica selección húngara.

“En Budapest, los fanáticos que un año 
antes salían a las calles para aplaudir a sus 
héroes ahora queman sus pósteres. Pero 
también queman imágenes de funciona-
rios del gobierno comunista. ‘Cuando 

se  queman 
diarios depor-
tivos puede 
que haya una 
esperanza de 
revolución a 
la vuelta de 
la esquina’, 
escribió un 
in t e l ec tua l 
húngaro. La 
policía se ve 
ob l igada  a 

reprimir. Acaso un entrenamiento para la 
revolución popular de 1956.”

Y, efectivamente, llega octubre de 1956 
y los revolucionarios toman las calles de 
Budapest. Hay muertos, sangre y armas 
en cada esquina.

“En medio de las balas, el Honvéd, el 
equipo del ejército húngaro, busca cómo 
salir de la ciudad. Tiene que viajar a Espa-
ña para un partido de Copa de Campeones 
ante Athletic Bilbao. (...) Los jugadores 
le piden a Puskás que se siente adelante. 
‘No disparen, soy Puskás’, dice Ferenc 
cada vez que aparece un arma. Los revo-
lucionarios ven a Puskás y abren paso al 
vehículo.”

Pero la gloriosa revolución queda aplas-
tada por los tanques soviéticos. El equipo 
tendría que volver a la patria por orden 

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

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

     Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                             ¡Feliz cumpleaños!

JÚNIUS: 
1. Aguilarné Gál Kati - Szalay Kristóf (MO) - 
2. Dombay Jenő / Horváth Ferenc - 4. Besenyi 
Zsuzsi Buba (Cba.) / Cámara Ofelia (öo) / Iba-
rrola Mercedes (öo) / Valdés Martha - 9. Horogh 
Adriana / Horogh José - 10. Kovács Mihály Balázs 
- 11. Hefty Klári / Spahn Clementina (öo) / Zaháné 
Székely Ottília (Kanada) - 12. José Vicente Espino-
sa (MO) - 4. Maróti Ferenc - 15. Angolani Delma 
(öo) / Emődy Csaba (MO) / Haynalné Blüthgen 
Dagmar (Cba.) - 16. Alonso Maximina (öo) - 
17. ifj. Arany László / Szilvássy Ignác / Várady 
Gábor - 18. Haller Mihály (Pto. Madryn) - 19. Kiss 
István Ferenc / Magyar András / Papp Ernőné, 
Szegödi Erika - 21. ifj. Fóthy Gyula / Heckmann 
Dezső - 22. Hódosi María (öo) - Keve László - 
24. Filipánics Lily (Cba.) / Szalay Andrea (MO) 
- 25. Berkó Lászlóné, Sípos Anna (102 éves!) / 
Vágó Imola / Zaha Eszter (Madagascar) - 26. 
Némethy Kesserű Judit (USA) - 27. Espinosané 
Benkő Teri (MO) / Chavesné Gáti Andrea - 28. 
Valentin Feri / Makkos Nándor - 30. Giménez 
Omar Franco / Jakab Nándor / Dr. ifj. Képíró 
Sándor / Kolb István / Németh Mátyás / Roószné 
Földházy Gabi

JÚLIUS: 
1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) - 2. 
Simone Pali - 3. Alitisz Hiriart Mª Cons-
tanza / Lomniczy József - 4. özv. Dombay 
Miklósné, Norma - 5. Papp István / Petőcz 
Tibor - 7. Gorondy-Novák Gábor / Tass 
Attila - 10. Domínguezné Remete Andrea 
- 12. Jánszky László / Kemény Krisztina / 
Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi - 13. Bobrik 
György - 14. Francisconé Balthazár Mártha 
/ Giménez Omarné, Mabel / Honfiné Rajczy 
Katalin / Lányi Dóri / Máthé Zsuzsi (Cba.) 
- 17. Lomniczy Melinda - 18. Petőcz Éva / 
Zaha Ilona (Kolumbia) - 19. Becske Theo 
(Kalifornia) / Dőryné Széchényi Ilcsi - 20. 
Zombory Andrea - 22. Farkas Cecília / 
Mocskos Eduardo Tibor / Szilvássy Tamás 
- 23. Jakab Nándorné, Terek Zsófi / Mizsey 
Zsuzsi / Papp Mátyás - 24. Benkő Cili / Gi-
ménez Gabriela - 26. Léder Elizabeth (öo) / 
Moránné Rebechi Eva / Pejacsevich Alexis 
/ Szilágyi Péterné Analy - 28. Jeszenszky 
Márta (Sp.o.) - 29. Lorenz Luisa (öo) / 
Vágóné Ditkó - 30. Luraschiné Földényi 
Judith Csutka (Ausztria)

Salió en La Nación el 21 de abril pdo. un extenso artículo de Ezequiel Fernández Moores sobre las proezas 
del legendario futbolista Ferenc Puskás, convertido en héroe del fútbol (“Puskás, mucho antes que Messi”).

ALGO SOBRE PUSKÁS

Para más información, por favor llamar al 4790-7081 (Sra. Susana)

Noticias de Mar del Plata
El grupo de húngaros, descendientes y 

amigos de húngaros en Mar del Plata, no 
por pequeño menos entusiasta, nos envió 
con algún atraso algunas imágenes de una 
simpática excursión en “balsa” realizada 

izq.- der.: 
Zsuzsi 
Bund, su 
nieto de 
pelo largo 
Damián 
Fernández 
Zubeldía, 
Tahiris 
Siklósi (hija 
de Tomás 
Siklósi), 
Erzsébet 
Bund, 
Juliska 
Vencsellői 
y Mirna de 
Rosenfeld

Noticias del Coro Húngaro 
de Valentín Alsina

Comisión Fiscal:
Vilma Simon de Kun, revisora de cuentas
Silvina G. Wetzler de Abt, revisora de 
cuentas
Béla Víctor Simon, revisor de cuentas 

¡El Periódico Húngaro de la Argentina 
(AMH) desea a esta nueva Comisión 
Directiva mucha suerte en su actuación, 
en beneficio de los húngaros y sus des-
cendientes!

Domingo 27 de 
junio, 12.30 hs.

Disfrute del almuer-
zo de chacinados 
de cerdo casero y 
tradicional baile 
con la Orquesta 

Sans-Souci.
Informes y reservas:

4244-1674

Así quedará en el recuerdo...
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Nuestros tiradores desta-
cados son: 

Péter Gavajda 
y 

László Gáspár.
Ambos quedaron ubicados en el podio 

con el 3º premio de la competencia en 
la especialidad de sable. ¡Felicitaciones 
a ambos!

Este 4 de junio, los húnga-
ros en el mundo entero que se 
precien de tales recuerdan ese 
día de 1920, cuando, por unas 
firmas en la mesa de conferen-
cias en el palacete del Gran 
Trianón, cerca de Versalles, el 
territorio de Hungría fue mu-
tilado: se le quitaron 2/3 de su 
extensión que fueron anexados 
a sus vecinos, por lo que 1/3 de 
su población pasó a vivir, sin 
plebiscito, bajo soberanía extranjera.

Una de las cosas más raras que me pasó 
en la vida fue pisar Hungría por primera 
vez después de pasar 14 horas en el avión 
y 5 de espera en el aeropuerto de Madrid. 
Todo el viaje me parecía una larga espera, 
sin poder dormir mucho y pensando en 
cada segundo qué me espera en un país 
tan conocido y a la vez desconocido para 
mí. Y es con esos sentimientos mixtos 
que, después de morirme de nervios, de 
miedos y de curiosidad, por fin llegué a 
lo que iba a llamar mi país... 

“Mi” familia me esperaba. Me miraban 
con curiosidad. Si bien sabía que eran 
personas que tenían mi sangre, yo jamás 
los había visto. Solo sabían hablar en 
húngaro, por lo que la conversación llegó 
a ser torpe. Pero aunque suene frío, en ese 
momento nada de eso me importaba. Para 
mí lo que importaba era que finalmente 
¡yo estaba en Hungría!

Mis familiares me ayudaron a tomar 
el minibús que me llevó al Instituto atra-
vesando toda la ciudad de Budapest. No 
hubo ni un momento en todo el camino 
en el que no sintiera una fuerte emoción. 
Una voz en mi cabeza 
me gritaba: “comien-
zos, comienzos, co-
mienzos”. Era la voz 
de mi conciencia. Pero, 
¿comienzos de qué? 
¿Para qué? El desafío 
esperaba - y no había 
que hacerlo esperar.

El recorrido en el mi-
nibús fue posiblemente 
uno de los momentos 
más memorables de mi 
vida. Mi cabeza que 
simplemente gritaba: 
“¡estás en Hungría!” y 
“comienzos”… Cru-
zamos el puente de la 
Libertad y vi el Parla-
mento y el Castillo por primera vez. Por 
supuesto el majestuoso Danubio estaba 
ahí también.

La fría tarde del 28 de enero era en 
verdad sombría. Como de costumbre en 
Europa, a esa altura del año, ya a las tres 
de la tarde la típica oscuridad de la ciudad 
invernal empezaba a rodearnos. Nada de 
esto impidió que la primera vista de la 
ciudad me pareciera hermosa y fascinan-
te. Es difícil describir mis intentos por 
prestar atención a cada una de las casas 
que veía y cada una de las situaciones que 
vivía… Traté de absorberlo todo.

Llegamos al Instituto Balassi. Había 
visto fotos del lugar gracias a mis abuelos 
y a Internet, pero ahora pude observar las 
dimensiones completamente diferentes. 
La sensación que me produjo también fue 
del todo diferente. 

Tenía delante de mí un edificio muy 
alto. Al principio simplemente pensé: 
“Así que aquí estamos…” Tampoco al 
entrar sentí ninguna emoción especial. 
Las emociones, esas que pronto sembra-
rían un recuerdo inolvidable, provendrían 
más adelante de cada rincón del Balassi. 
Había empezado el largo y corto año más 
importante de mi vida, con el añadido del 
hermoso regalo de crecer y ver las cosas 
de mil maneras a través de mi experiencia 
en la tierra de mis antepasados…

Sin embargo, no todo fue color de rosas 
en Hungría. Extrañé a mis seres queridos 
en la Argentina, a mi país natal. Lloré y 
sufrí un poco las distancias, las despe-
didas, pero crecí, maduré y cumplí un 
par de sueños. Debo decir que ante todo 
valió la pena.

Muchas personas, que sin duda hoy 
llamo mis hermanos y mis amigos de 
la vida, enriquecieron mi experiencia a 
través de viajes y mil sabores. La familia 
que no conocía que me regaló su amor, 
la libertad y la ciudad más hermosa del 
mundo... 

Cada vez que pienso en Budapest, en 
sus calles, el viento, sus plazas, su Casti-
llo, el Parlamento, la Plaza de los Héroes 
y mil lugares más, pienso que caminé por 
esas místicas calles que, sin lugar dudas, 
eran mi lugar en el mundo. Siento que no 
hay lugar más hermoso, siento que no hay 
otro lugar al que pertenezca. Pero mi año 
en Hungría significó más para mí que el 
amor por la capital de la incomparable 
Hungría, de mi sangre y de mi familia.

Tuve la oportunidad de viajar, ver un 
poquito el mundo y deslumbrarme con 
más colores de los que sabía que existían. 
Los colores otoñales de Erdély (Tran-
silvania), sus castillos y su cultura me 
regalaron una visión extraordinaria sobre 
cosas tan hermosas que me partieron el 
corazón. Compartir ese viaje inolvidable 
con mis compañeros del Balassi fue algo 

sublime. He aprendido que los viajes 
entre amigos nos unen más de lo que 
pensamos. Compartir un viaje en el cual 
también nos era común la cultura y nues-
tros orígenes, aquello que al fin y al cabo 
nos hace ser quienes somos, fue una de las 
experiencias más grandes de mi vida.

Allí pude conocer un poquito más el 
corazón de la Hungría antigua, donde 
pude sentir más cerca de mí la casa tan 
lejana de mi abuela oriunda de Kolozsvár. 
Pero no solo eso. Entre risas, canciones en 
el colectivo, un poco de pálinka, alguna 
que otra cerveza, fotos - o simplemente 
vivir el momento con mis compañeros 
de Balassi - nació uno de los muchos 
recuerdos de mi larga y corta estada en 
Hungría.

Me hice de amigos: las compañeras 
de cuarto, los conocidos, los profesores 
del Instituto, mi familia, la gente que 
caminó a mi lado por Budapest - jamás 
podré olvidarlos. Hay algo que nos une: 
es el idioma húngaro que, a pesar de que 
algunos lo hablen mejor que otros, que 
a unos les interese más que a otros, ese 
idioma es el que nos une. Nuestro tiempo 
en el Balassi, en los pasillos, aprender a 
convivir en esta ciudad seguramente dejó 
en cada uno de nosotros huellas que nos 
unen. Sin duda, cuando llegué pensé que 
éramos todos tan diferentes, provenientes 
de diferentes países, de culturas, ideas y 
mentalidades diferentes. Que resultaría 
imposible que nos hiciéramos tan amigos. 
Sin embargo, cocinar, salir a conocer la 
noche en Budapest, pasar casi todo el 
tiempo con estas personas: todo eso me 
cambió. 

Cada una de esas personas me regaló 
algo. Hoy puedo decir que soy lo que soy 
gracias a ellos, tan importante fue para 
mí el tiempo que compartimos. Aunque 
tal vez a algunos jamás los volveré a ver, 
seguirán viviendo en mi memoria.

También pienso en los finales, en las 
despedidas que hoy me lastiman tanto. Y 
en una de las cosas que también tuve que 
experimentar en Hungría: eso de mirar a 
los ojos a personas que nos cambian la 
vida y tener que aprender a decir “hasta 
pronto”... Jamás pensé que dolería tanto 
separarme de personas que deben seguir 
sus vidas. De adioses y despedidas en no-
ches de verano o frías noches de diciem-
bre aprendí que jamás importa cuánto 
duele despedirse de algo tan magnifico 
como mi año en el Balassi. Siempre se 

debe seguir adelante con la esperanza 
de que con amigos y compañeros de 
vida nos volveremos a encontrar. Que, 
Dios mediante, volveremos alguna vez 
a Budapest para sentir sus calles y sus 
sabores nuevamente. Ya quizá no de la 
misma forma, pero siempre será para mí 
la magnífica Budapest y los inolvidables 
compañeros de aventuras, risas y llantos 
que compartieron conmigo su amistad, un 
poquito de su historia y mil recuerdos de 
nuestro tiempo juntos en el Balassi.

Valió la pena ir a Hungría. Sentir 
profundamente y con una intensidad 
que desconocía. Nunca había ido a 
Budapest, no hablaba el húngaro, y 
por supuesto esta experiencia que viví 
superó ampliamente mis expectativas. 
Creo firmemente que es una de la más 
grandes experiencias de toda mi vida, 
y la recomiendo a cada uno que pueda 
tener la misma posibilidad que yo. Es 
algo que les deseo plenamente a todos. 
Por eso quisiera agradecer al Balassi Bá-
lint Intézet que, junto a la Asociación de 
Scouts Húngaros In Exteris, me otorgó 
esta posibilidad, a la Embajada de Hun-
gría, al Club Húngaro de Buenos Aires, 
a la Colectividad Húngara de Bariloche, 
a toda mi familia, que colaboraron en 
este proyecto para darme la vivencia 
imborrable de mi largo y corto año en 
Hungría. 

EL  RINCÓN  DE  MAUSI
BUÑUELOS DE CHOCOLATE

Ingredientes
Ganache: 

Crema       300 cc
Chocolate      300 gr
Galletitas (tipo Canale) 
molidas       100 gr

Masa de Beignets:
Cerveza       150 cc
Harina       180 gr
Azúcar           1 c
Claras batidas a nieve  3
Aceite para freír            c/n

Crema inglesa: 
Leche       300 cc
Azúcar       100 gr
Yemas                          5
Esencia de vainilla       1 C

Preparación
Ganache
Calentar la crema en una cacerola. Agregar el chocolate 

rallado. Revolver para que se unan bien todos los ingre-
dientes. Dejar enfriar. Hacer bolitas del tamaño de una 
nuez y pasar por las galletitas molidas. Apoyar sobre una 
placa y llevar al freezer para que se endurezcan bien.

Masa de beignets
En un bol, colocar la harina junto con el azúcar. Verter 

la cerveza poco a poco, revolviendo continuamente para 
que no se formen grumos. Unir las claras batidas a nieve 
en forma envolvente.

Crema inglesa
Batir las yemas con el azúcar en un bol. Calentar la 

leche en una cacerola. Verter la leche sobre las yemas, 
mezclar bien y nuevamente colocar en la cacerola sobre 
fuego medio. Revolver continuamente hasta que llegue 
a 82ºC. Retirar y enfriar sobre un bol con agua y hielo. 
Reservar en la heladera.

Montaje
Hundir las bolitas de ganache en la masa de beignets y 

freír en aceite hasta que queden doradas. Servir inmedia-
tamente sobre un plato, con una base de crema inglesa.

Julieta Enevoldsen Besenyi:

Mi largo y corto año en Budapest
A los 90 años del funesto Tratado de Trianón

¡Recordemos!

esgrima  hungária

Compilado por 
Henriette Várszegi

SABLISTAS DEL CLUB HUNGÁRIA

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

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

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

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

INFORMES: Andrés Grabner 
 andresgrabner@yahoo.com 

El sábado 8 de mayo tuvo lugar en el CeNARD
 el 2º Torneo Grand Prix FECBA 2010. 
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

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

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

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

playland park
Centro de entretenimiento

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

 ESEMÉNYNAPTÁR 2010. JÚNIUS/JÚLIUS

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

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

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

A hó első vasárnapján 17 órakor Szentmise 
Utána hagyományos teadélután

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

www.lacruzdecristo.com.ar

CALENDARIO DE JUNIO/JULIO 2010
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

Abierta todo el año. 
Atendida por su dueño húngaro 

László Jánszky
Cálida atención y trato familiar. 

Gran parque arbolado. 
Pileta de natación. 

Av. Dra Cecilia Grierson 383 
Los Cocos, Prov. Córdoba

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

Conózcanos en: 
www.hosterialaesperanza.com.ar

Hostería "La Esperanza" 

Embajada de la
República de 

Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As. 

(entre Virrey del Pino y La Pampa)
Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859

mission.bue@kum.hu
Embajador

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

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

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

BIBLIOTECA   HÚNGARA 
en el Club Hungária

(Pasaje Juncal 4250, 1° P., 
Olivos. Tel.: 4799-8437)

Horario de atención al público: 
los viernes de 19 a 21 hs. 

Para concertar otros horarios: 
4798-2596  haynal@fibertel.com.ar

Restaurante
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

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

Reservas al:  
4799-8437 y 4711-0144

ERD
ÉLY

I Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
Venta y Alquiler de Propiedades

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

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

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

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

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN 
DE JULIO/AGOSTO:  

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

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

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

FÁBRICA DE MATRICES, MOLDES, 
HERRAMIENTAS DE CORTE 

Y DISPOSITIVOS

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

E-mail: contacto@turul.com.ar

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

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

HUNGRÍA EN LA RADIO: 

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A

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

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

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

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

Reuniones de la Comisión Directiva: Los 
1os., 3os. y 5os. miércoles 21 a 22.30 hs.

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

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

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

A következő számunk a július-augusztusi kettősszám. 
Ennek megjelenését a téli vakáció végére időzítjük.  

 SUSANA SEBESS

Társasutazások magyar és angol     
nyelvű idegenvezetővel

Viajes grupales con guía (húngaro e inglés)

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

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

Kik vagyunk?
Családkutatás és családfarajzolás

Genealógiai szakkönyvek 
digitális másolata

Kocs János, okleveles mérnök
szakember genealógia és heraldikában

www.erdelygen.uw.hu
erdelygen@citromail.hu 

JÚNIUS
Június 5, szombat, 16 óra: Székásy Miklós előad: „A magyar jezsui-
ták működése a dél-amerikai területen a XVIII. században.” Zenés 
példákkal. Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság. Szent László Iskola
Június 5, szombat, 21.30 óra: „Country Music” country-folk 
előadás és buli. Szervezi a ZIK ösztöndíjbizottsága a Hungária 
nagytermében. Beléptidíj $30. Jelentkezés és részletek Lajtaváry-
né Benedek Zsuzsi 4790-7081 / 15-5421-1662. Fogyasztásával az 
ösztöndíjasok útját támogatja! 
Június 6, vasárnap, 17 óra: Trianon 90. évf. megemlékezés magyar 
nyelven, vetítéssel. Szervezi Oleander csoport. Hungária (l. 6.o.) 
Június 12, szombat, 18 óra: Ösztöndíjasok beszámolója. Hungária 
1. em.
Június 12, szombat, 18 óra: A cimbalomzene és csembaló duettek. 
Szakály Ágnes (cimbalom), Leidemann Sylvia (csembaló). Ingyenes 
belépő. Iglesia de Jesucristo, Alte. Brown 1350, San Fernando
Június 17, csütörtök, 19.30 óra: Barokkzene a soproni evangélikus 
levéltárból, vonóskvintett, Roberto Rutkauskas koncertmester, 
Leidemann Sylvia csembaló, Szakály Ágnes cimbalom. Magyar 
nagykövetség. Beléptidíj álló vacsorával: $120
Június 19-21: Intenzív ZIK tanuló hétvég magyarul alig tudó gye-
rekek számára. Egy közeli helyre (lesz kiértesítés)
Június 19, szombat, 18.30 óra: Cimbalom hangverseny magyar 
népzenével. Szakály Ágnes, Lea Primi, Fernando Olmedo (3 
cimbalomművész). Beléptidíj $25. Hungária
Június 26, szombat, 13.15 óra: ZIK tanári továbbképző a Szent 
László Iskolában
Június 27, vasárnap, 12.30 óra: Disznótoros ebéd. Sans-Souci 
zenekar. Valentín Alsina. Foglalás: 4244-1674

JÚLIUS
Július 4, vasárnap, 12.30 óra: Szent László ünnepi ebéd. Szent 
László iskola
Július 4, vasárnap, 17 óra: Szent László mise. Tea. Mindszentynum
Július 17, szombat, 21 óra: Regös Cena-show. Hungária  

JUNIO
Sábado, 5 de junio, 16 hs.: Conferencia de N. Székásy sobre la obra 
de los jesuitas húngaros en Sudamérica en el s. XVIII. En húngaro, 
con ejemplos musicales. Colegio San Ladislao 
Sábado, 5 de junio, 21.30 hs.: Espectáculo Country Music y baile. 
Entrada $30. Organiza la Comisión de Becas Estudiantiles del ZIK. 
Opción: Cena a beneficio de los becarios. Informes y reservas: Sra. 
Susana 4790-7081 / 15-5421-1662
Domingo, 6 de junio, 17 hs.: Conmemoración 90° aniversario del 
funesto Tratado de Paz de 1920 en Trianón (cerca de Versalles). En 
húngaro. Proyección. Organiza Grupo Oleander. Hungária
Sábado, 12 de junio, 18 hs.: Relato de los becarios sobre su viaje. 
Hungária, 1º piso
Sábado, 12 de junio, 18 horas: El cimbalón y su música, con dúos 
de clave. Ágnes Szakály (cimbalón, Hungría), Sylvia Leidemann 
(clave). Iglesia de Jesucristo, Almirante Brown 1350, San Fernando, 
entrada gratuita
Jueves 17 de junio, 19.30 horas: Música barroca de Sopron, quin-
teto de cuerdas, Roberto Rutkauskas (concertino), Sylvia Leidemann 
(clave) y Ágnes Szakály (Hungría, cimbalón). Embajada de Hungría. 
Entrada con cóctel $120
19 al 21 de junio: Curso intensivo para alumnos del ZIK con escasos 
conocimientos del húngaro (se informará) 
19 de junio, sábado, 18.30 hs.: El cimbalón con música folklóri-
ca húngara, con la presentación de 3 artistas de cimbalón: Ágnes 
Szakály (Hungría), Lea Primi y Fernando Olmedo. Entrada $25
Sábado, 26 de junio, 13.15 hs.: Curso capacitación docente ZIK
Domingo, 27 de junio, 12.30 hs.: Almuerzo de chacinados de 
cerdo casero. Orquesta Sans-Souci. Valentín Alsina. Reservas: 
4244-1674

JULIO
Domingo, 4 de julio, 12.30 hs.: Almuerzo por la fiesta de San La-
dislao. Colegio San Ladislao
Domingo, 4 de julio, 17 hs.: Misa San Ladislao, Té. Mindszentynum
Sábado, 17 de julio, 21 hs.: Cena-show de Regös. Hungária 
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