
  

A Krisztus Keresztje Magyar Evange likus Gyu lekezet a trianoni 
békediktátum 100. évfordulójára 
emlékezve  megszóla ltatta  templomja harangjait  - 17.oldal  
         -Honfine  Rajczy Katalin  

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRŐL            
KOROMFEKETÉTŐL HÓFEHÉRIG 

“Rettenetesen élvezem a magyar nyelvet. És 
nagyon örülök, hogy szüleim ezt 
megtanították!” - 26.oldal 
             -Benedek Zsuzsi írása  

AZ ARGENTÍNÁBAN ÉLŐ MAGYARSÁG 
KAPCSOLÓDÁSA A BUDAPESTI 
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSOKHOZ – 
EGYKOR ÉS MOST –21.oldal 

                 - Martí Tibor írása 

 “Cserke sztestve rek vagyunk, ba rhol is vagyunk a vila gon.”-43.o. 
          

                -Lomniczy Ma tya s 
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         -página 58.  

“… a magyar nyelvet 
a nagymamámmal 
töltött pillanatokkal 
társítom, és ez 
nagyon boldoggá 
tesz."  - 39.oldal 

    -Raffaella Pierotti    
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 A llatok e s  
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      -54.oldal 

A BUENOS AIRES-I MAGYAR KO ZO SSE G HI RLAPJA A MAGYAR SORSTRAGE DIA: TRIANON 100 E VE “Ba r az orsza gok hata rva ltoztata sai az EU tagsa gokon belu l lehetetlenne  va ltak, a 100 e ves e vfordulo  alkalma bo l tala n lehet reme lni, hogy ro videsen mondhassuk a vila g magyarjai neve ben:  CSAK AZ ORSZA GNAK VAN HATA RA, A NEMZETNEK MA R NINCS.” - 4.oldal 
                                –Sze ka sy Miklo s   

 

 MAGYARUL TANUL A    
SZENT LÁSZLÓ 

ISKOLA              30 KISDIA KJA 

-34.oldal 

ONLINE KURZUST KI NA L AZ ARGENTIN KODA LY EGYESU LET “A magyar zene az anyanyelvi zeném. Ezt akkor fedeztem fel, amikor a Koda ly-mo dszert kutattam. Ez az a zene, amely legkora bbi emle keimbo l visszhangzik. Tala n, ha ez a lenyomat nem lett volna ilyen ero s, nem az lenne k, aki ma vagyok.” - 31.o. 
                - Carolina Wagner  

KARANTE N MESE K RONAN PRISCILA & LAJTAVA RY ZSU  
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KO SZO NET Mindig jo  egyma sro l hallani. Mindig jo  ido ro l ido re viszontla tni egyma st. Ez ku lo no sen igaz ezekben a bizonytalan ido kben, amikor, ha a mai technikai adottsa gok mellett nem is teljesen vagyunk elszigetelve a ku lvila gto l, de tala lkozni nem tudunk, nincsen leheto se gu nk beu lni egy ka ve zo ba, e s egy go zo lgo  fekete mellett, egyma s szeme be ne zve egy jo t besze lgetni, vagy beu lni egy vacsora ra a Hunga ria ba Omarhoz.  Mennyire fantasztikus lenne, ha az a sokminden, amit nap mint nap ez a szí nes, va ltozatos e rdeklo de si ko rrel rendelkezo  ko zo sse g, magyar indentita sa nak mego rze se ve gett ve gez nem csak csala dban, vagy egy-egy szervezeten belu l maradna, hanem megosztva azt a ko zo sse g minden tagja val inspira lo , le lekero sí to  lehetne mindenki sza ma ra. Ez a gondolat veze relte a RO LUNK SZO L – A buenos aires-i magyar ko zo sse g hí rlapja megszu lete se t. Ha la san ko szo nju k a hí rlap szí ves fogadtata sa t! A visszajelze sekbo l kitu nik, hogy e hes volt egy ilyen lapra a ko zo sse g. A lap í ra sa ban a llando  segí tse gemre vannak o szto ndí jas ta rsaim; Knapecz Kata e s To th Andra s. Nagy boldogsa g, hogy mindig sza mí thatunk a magyar nyelvro l í rt csoda s cikkeivel Benedek Zsuzsira, gondolatai megoszta sa val Zo lyomi Katira, valamint gyo nyo ru  rajzaival Ronan Priscila ra. Bí zom benne, hogy egyre to bb rendszeres szerzo je lesz a lapunknak! A lap aze rt ku lo nleges, mert kifejezetten csak a ko zo sse gro l szo l, tova bba  a ko zo sse g tagjai publika lnak a lapba. O szto nzo k mindenkit, kicsikto l nagyokig, hogy e rdeklo de si teru lete nek megfelelo en – legyen az egy recept, meseí ra s, mu ve szeti alkota s, egy maga njellegu  visszaemle keze s, egy sze p emle k megoszta sa, egy kutata s eredme nye... – vegyen re szt a cikkek í ra sa ban, hiszen fontos, hogy tudjunk egyma sro l! Ebben a bizonytalansa gokkal teli ido szakban, amikor a korma ny u jra e s u jra meghosszabbí tja a ko telezo  karante n ve gso  da tuma t, tala n me ginka bb. Szeretettel kí va nok kitarta st ehhez az ido szakhoz. Ko szo no m, hogy velu nk tartanak, e s bí zom benne, hogy olyan e rdeklo de ssel forgatja k ezt a hí rlapot, mint amilyen o ro mmel ke szu l.     Szí ve lyes u dvo zlettel maradok szolga latukra,  a Ro lunk szo l szerkeszto je, Va ga si-Kova cs Anna 
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A Ro lunk szo l elso  sza ma nak Kiss Pe ter Istva nnal ko zo lt interju ja ban elmulasztottuk megosztani Walter Raleigh eredeti, angol nyelvu  verse t, amit ezu ton po tolunk, ide zve a cikk vonatkozo  re sze t.  
Péter szereti a verseket. Megkérdeztem, hogy milyen vers 
jut eszébe, ami a legtalálóbb lehet erre az időszakra: „a mai helyzetben a llando an csak a hala lro l van szo , a fenyegeto  hala l
-fe lelemre hivatkozva za rja k be az embereket az otthonaikba. Eze rt csak egy nagyon re gi angol verset ide zek.” Azt mondja: 
„A költő hitt a feltámadásban; én is.” 

 AMI AZ ELO ZO  HI RLAPBO L KIMARADT... 

“Even such is Time, that takes in trust  our youth,  our joys, and all we have,  and pays us but with age and dust.  Which in the dark and silent grave,  when we have wandered all our ways,  shuts up the story of  our days;  but from this earth, this grave, this dust  the Lord shall raise me up, I  trust .”  /Walter Raleigh/  
 

 

 “Ha t  ilyen az Ido ,  mely za logba veszi  ifju sa gunkat, o ro meinket, mindenu nket ,  de csak korral e s porral f izet ki bennu nket .  So te t  e s csendes koporso nk me lye n,  miuta n minden utunkat bebarangoltuk,  leza rja napjaink to rte nete t;  de ebbo l  a fo ldbo l ,  ebbo l  a sí rbo l ,  ebbo l  a porbo l  az U r majd felemel engem, ebben bí zom.”  /fordí totta: Kiss Pe ter Istva n/  
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Az 1920 ju nius 4-e n ala í rt igazsa gtalan be kedikta tum eredete ne gy e vsza zaddal elo bbre teheto . Ma tya s kira ly 1490-ben beko vetkezett hala la val megszu nt a magyar kira lysa g aranykora. 1526-ban a magyar hadsereg egy do nto  verese get szenvedett a sokkal nagyobb oszma n hadero  ellen. Ne ha ny to rte ne sz u gy ve lte, hogy ha Szapolyai Ja nos, aki egy fontos magyar hadsereggel Szeged ko zele ben tarto zkozott, megero sí tette volna Lajos kira ly csapatait, a csata a magyar oldal gyo zelme t hozhatta volna. Ebben az esetben, mint ahogy Hunyadi Ja nos 1453-as na ndofehe rva ri sikeres gyo zelme visszavetette a to ro k hatalom terjede se t to bb mint 70 e vre, tala n hasonlo  lett volna az eredme ny e s egyu ttal Magyarorsza g sorsa is. Ba r ez nem is lett volna biztos e s ilyen post facto analí zis u gysem bizonyí thato . A valo sa g az volt, hogy a ko vetkezo  e vekben Magyarorsza g ha rom re szre oszlott: az oszma n birodalom elfoglalta Magyarorsza g ko ze pso  re sze t, a nyugati e s e szaki re sz a Habsburg uralom alatti magyar kira lysa g lett e s Erde ly Partiummal egyu tt egy o na llo  fejedelemse gke nt tartotta fenn a magyar identita st e s kultu ra t. 1500-ban Magyarorsza g lako ssa ga kb. 4 millio  volt, ebbo l 85% magyar. Amikor 1697-ben a Savoyai Jeno  a ltal veze relt kereszte ny hadsereg a Zenta melletti csata ban do nto  gyo zelmet aratott a to ro k hadsereg ellen, 1699-ben ala í rta k a karlo cai be ke egyezme nyt, amelyben a szulta n ko telezte maga t a magyar teru letek ve gleges felada sa ra. De az Oszma n Birodalommal szemben sza zadokon a t ví vott o nve delmi harcok ko vetkezte ben az orsza g jelento s re sze elne ptelenedett. A to ro ko k kiu ze se uta n a De l-Alfo ldo n, E szak-Magyarorsza gon e s Erde lyben hia nyzo  munkaero t, re szben szervezett, re szben sponta n beva ndorla s e s a ttelepí te s re ve n, nagysza mu  nem-magyar lakossa g po tolta: ne metek, szerbek, ola hok, to tok, ruszinok. A teljes orsza g lakossa ga alig e rte el a 4 millio t e s a magyarok sza ma lecso kkent 2 millio ra, pedig o sszehasonlí tva ma s orsza gok terme szetes szaporoda sa alapja n a magyar lakossa g sza ma valo szí nu leg 7-8 millio  lehetett volna.  Visszate rve Erde lyre e rdemes emle kezni, hogy Erde lyben az 1568-as tordai orsza ggyu le s, Euro pa ban elso ke nt, hata rozott el valla sszabadsa got.  
 

A MAGYAR SORSTRAGE DIA: TRIANON 100 E VE 

SZE KA SY MIKLO S 
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 A reforma cio  kezdete uta n a sze kelyek to bbnyire katolikusok maradtak, a XII. e s XIII. sza zadbeli magyar kira lyok a ltal betelepí tett sza szok a brasso i Honterus Ja nos munka ja alapja n evange likusok lettek, a magyar fo urak ko zu l, elso sorban kimutatva Habsburg ellenes e rzelmeiket, sokan a tte rtek a reforma tus hitre e s megjelent az elo szo r u ldo zo tt, majd elfogadott unita rius valla s is.  Ez a szabadsa g csak ezekre a bevett felekezetnek sza mí to  ne gy kereszte ny valla sra vonatkozott. A Habsburg e s az Oszma n Birodalmak ko ze  e kelo do tt Erde lyi Fejedelemse g nem engedhette meg maga nak, hogy belso  valla si ellente tek miatt kiszolga ltatotta  va ljon a le te t fenyegeto  ku lso  ellense gek sza ma ra. Az ortodox valla sro l viszont nem is volt szo , ez a Havasalfo ldro l besziva rgo  hegyipa sztorok valla sa volt. Az ottani vlachnak (magyarul ola hnak) nevezett lakosok kb. csak a XIII. sza zadban kezdtek letelepedni az addigi nemzetko zi te rke peken me g mint ku n teru leteknek nevezett vide ken. Gyorsan szaporodo , csak saja t nyelve n besze lo  ne p volt, a valla sukat nagyon betarto , po pa ikhoz ragaszkodo , egyszeru  szeme lyek, akik lassan megva ltoztatta k a Vallachia to l e szakra fekvo  teru let etnikai o sszea llí ta sa t.  A Habsburg ellenes harcok, II. Ra ko czi Ferenc felkele se to l az 1848-49-es szabadsa gharcig megint sok magyar e let elveszte se t jelentette k. A nemzetise gek nagyre sze nem ta mogatta az 1848-as harcokat, kive ve a ne ha nyat akik ve gig kitartottak a magyar u gy mellett:  ruszinok, szlove nok, sva bok e s bunyeva cok. De a sokkal nagyobb sza mu  ne metek, szerbek, ola hok e s to tok ma r 1848-ban nyelvi jogokat, so t autono mia t ige nyeltek maguknak. Az orosz beavatkoza s a ltal elvesztett szabadsa gharcot egy Bach korszaknak nevezett terror uralom ko vette, de Dea k Ferenc kiva lo  politikai munka ja alapja n sikeru lt 1867-ben egy kiegyeze sre jutni az osztra k csa sza rsa ggal, megalakult a ko zo s Osztra k-Magyar Monarchia, e s Magyarorsza g a ko vetkezo  fe lsza zadban egy kive telesen pozití v fejlo de st e lt meg, fo leg a nagyobb va rosokban e s Budapesten. A kiegyeze st ko veto  e vtizedekben a nemzeti ellente teket enyhí tette az egye ni jogokat biztosí to  1868-as nemzetise gi to rve ny, valamint a szerb e s a roma n egyha zak autono mia ja, ba r a nemzetise gek to bbet akartak. A reformkori magyar politikusok to bbse ge felismerte a ke rde s su lyossa ga t, anna l is inka bb, mivel a kezdo do  belso  feszu ltse gekhez ku lso  vesze lye rzet, a pa ngermanizmusto l e s a pa nszla vizmusto l valo  fe lelem ta rsult. Me gis felfoga suk alapte tele az volt, hogy Magyarorsza gon politikailag egy nemzet le tezik e s a nemzetise gi jogok gyakorla sa is csak ezen belu l, egye nileg lehetse ges. 
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 Ko zben 1862-ben megalakult mint u j a llam a roma n kira lysa g, a havasalfo ldi e s moldvai fejedelmse gek egyesu le se alpaja n. Amikor szerb nacionalista k meggyilkolta k az ero sen szla vbara t, magyarellenes Ferenc Ferdina nd Monarchia tro no ro ko st, az osztra k koronatana cs (mindenekelo tt Berchtold ku lu gyminiszter) a szarajevo i mere nyletet a szerbek elleni ha boru  kiprovoka la sa ra kí va nja k felhaszna lni. Tisza Ka lma n magyar miniszterelno k ezt hata rozottan ellenezte e s a lla spontja t ju lius 1-e n egy memorandumban hozta Ferenc Jo zsef tudoma sa ra. De Tisza egyedu l maradt a ve leme nye vel, ba r ellenkeze se Magyarorsza g ellenkeze se t is jelentette, ve gu lis nem maradt neki ma s ha tra, mint beleegyezni a Szerbia elleni hadu zenetbe. Mialatt ele rkezett 1918, a ha boru  elveszte se, a Ka rolyi korma ny, a vo ro s e s fehe r terror e s a politikai konszolida cio  a Horthy korma nnyal, a csehek, szerbek e s roma nok teljesen hamis e s hazug adatok alapja n meggyo zte k a szo vetse geseket Magyarorsza g feldarabola sa ro l. Wilson, e szakamerikai elno k ne pszavaza st aja nlott a ke rde ses teru letek hata rainak a mega llapí ta sa ra, amit Apponyi Albert, magyar delega tus a be kekonferecia n elhangzott besze de ben fel is aja nlott. De a Teleki Pa l a ltal szerkesztett etnogra fiai te rke pet nem is vette k figyelembe e s 1920 ju nius 4-e n a magyar ku ldo ttse g ke nytelen volt a ma r elo re megszerkesztett be kedikta tumot ala í rni. Elveszett a lakossa g 64%-a e s a teru let 71,5%-a. Ezenkí vu l a termo fo ld 61%-a, a faa lloma ny 88%-a, a vasu tha lo zat 62%-a, a nyersvas 83%-a, az utak 64%-a, az ipartelepek 55%-a, a bankok 67%-a, az arany, ezu st e s so ba nya k 100%-a, a sze n kitermele s 80%-a. Trianon szerkeszto i azzal va dolta k Magyarorsza got, hogy a vila gha boru  beindí to ja volt e s mint to rte nelmi ne met szo vetse ges Euro pa nak egy felforgato  eleme. Teljes abszurdum, hiszen Tisza volt az egyetlen ellenzo je a ha boru nak e s Magyarorsza g e vsza dokon a t ellena llt a ne metek keleti ira nyu  terjeszkede se nek.  Ugyanakkor Ne metorsza g csak teru lete nek a 9,5%-a t vesztette el e s me g Ausztria t is  az Olaszorsza ghoz csatolt De l Tirole rt a Magyarorsza gto l elcsatolt O rvide kkel kompenza lta k. Teljesen igazsa gtalan, hogy majdnem tiszta magyar va rosok csak ne ha ny kilome terre a hata r tulso  oldala n maradtak: Kassa (75%), Beregsza sz (90%), Nagyva rad (90%), Szabadka (90%), ezenkí vu l Kolozsva r (90%), Marosva sa rhely (95%), Arad (70%), Munka cs (75%) a Duna a ltal kette va gott Koma rom (90%), csak pa r pe lda t emlí tve (za ro jelben a magyar lakossa g sza zale kara nya).  
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 Igaza n nevetse ges, hogy Pozsony, amelynek majdnem 85%-a magyar vagy osztra k volt e s csak 15%-a szlova k, lett Szlova kia fo va rosa. Me g a neve is Pozsony vagy Pressburg volt, a Bratislava ne v nem is le tezett, csak 1919-ben tala lta k ki (a cseh neve  Pres pork volt). Ka rpa talja pedig Csehszlova kia hoz keru lt, ba r nem voltak se cseh se szlova k lakosai. Elvesztek a tiszta magyar Csallo ko z e s a sze kely va rmegye k.  Ablonczy Bala zs to rte ne sz, Trianon kutato , ve leme nye szerint a be kedikta tum trage dia ja inka bb a sze tva gott gazdasa gi te rse gek, piacko rzetek e s iskolaha lo zatok voltak, mert ezek a re gio k depresszio ja t okozta k e s nem annyira a ba nya k vagy ma s nyersanyagok termele se nek az elveszte se. A 3,5 millio s magyar ne pesse g elcsatola sa, a nagy magyar va rosok elveszte se volt az igazi trage dia, mert nyersanyagot lehet venni, de embert nem.  Az elvesztett teru letek visszaszerze se az orsza g minden ta rsadalmi re tege nek a szí vu gye maradt. A 
„Csonka Magyarország nem ország, Nagy-

Magyarország Mennyország” e s  „Nem, Nem, Soha” jelszavak minden magyar szí ve t megdobogtatta k e s a legfontosabb í ro k e s ko lto k mu veiben visszatu kro zo do tt ez a motto , mint Jo zsef Attila ilyen cí mu  verse ben: 
Nem, Nem, Soha – József Attila (1922) Sze p kincses Kolozsva r, Ma tya s bu szkese ge, Nem lehet, nem, soha! Ola horsza g e ke! Nem teremhet Ba na t a ra cnak kenyeret! Magyar sze l fog fu ni a Ka rpa tok felett!      Ha eljo  az ido  - a sí rok nyí lnak fel,      Ha eljo  az ido  - a magyar talpra kel,      Ha eljo  az ido  - ero s lesz a karunk,      Va rjatok, Testve rek, ott leszu nk, nem adunk! Majd nemes haraggal rohanunk elo re, Ve rkeresztet festu nk majd a hata rko re E s mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! Szembesza llunk mi a poklok kapuival!     Bo mbo lve rohanunk majd, mint a tengera r,     Egy csepp ve rig ku zdu nk s a ll a magyar hata r     Teljes ege sze ben, mint nem is oly re gen     E s csillagunk isme t tu ndo klik az e gen. A lobogo nk lobog, villa mlik a kardunk, Fut a gaz elo lu nk - hisz magyarok vagyunk! Felhatol az e gig haragos szo zatunk: Haza nkat akarjuk! vagy e rte meghalunk.    Nem le sz kisebb Haza nk, nem, egy arasszal sem,    U gy fogsz tu ndo ko lni, mint re gen, fe nyesen!    Magyar ro na n, hegyen egy kia lta s zu g a t:    Nem engedju k soha! soha A rpa d hona t!  
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 A leheto se g egy hata r revizio ra 1938-ban jo tt le tre, amikor Franciaorsza g e s Anglia belegyeze se vel, Ne metorsza g megsza llta Csehszlova kia t e s a Mu nchenben ala í rt megegyeze s kiterjedt arra is, hogy Magyarorsza ggal ta rgyala sokat kell folytatni Trianon felu lvizsga la sa ro l. A felke rt ne met e s olasz do nto bí ro k Be csben a Felvide k magyarlakta de li re sze t visszakapcsolta k Magyarorsza ghoz. Sajnos ennek az a ra egy nagyobb Berlin í ra nti leko telezettse g volt, az elso  sze gyenletes zsido to rve ny bevezete se vel, amely a zsido  valla su  magyarok munkava llala sa t korla tozta. 1939-ben a magyar hadsereg Ka rpa talja t is elfoglalta e s ko zben Horthy Miklo s a nagyon tisztelt Teleki Pa lt bizta meg a miniszterelno kse ggel. 1939 o sze n kito rt a ma sodik vila gha boru , ahol u gy la tszott, hogy Magyarorsza g a be ke szigete marad. A Teleki korma ny, a ne met rosszala s ellene re, beengedte az orsza gba a lengyel meneku lteket. 1940-ben pedig a ma sodik be csi do nte s alapja n E szak-Erde ly keru lt vissza az orsza ghoz. Ezuta n viszont a magyar politika e s gazdasa g a ne met e rdekek kiszolga ltattja lett (bevezette k a ma sodik sajna latos zsido to rve nyt is, amely ma r sza rmaza suk szerint is tett ku lo nbse get magyar a llampolga rok ko zo tt). De aze rt Teleki Pa l igyekezett fu ggetlení teni az orsza got a ne met befolya sto l. Ebbo l a ce lbo l 1940 decemberben Jugoszla via val o ro k bara tsa gi szerzo de st ko to tt. Amikor 1941-ben Ne metorsza g ele rkezettnek e rezte az ido t Jugoszla via megsza lla sa hoz, amihez Magyarorsza gra mint felvonula si teru letre volt szu kse ge e s ebben kihaszna lhatta azt az ero so do  magyar ige nyt, hogy az orsza gnak vissza kell szereznie elvesztett teru leteit, ko ztu k a Jugoszla via hoz keru lt De lvide ket is. Nyilva nvalo  volt, hogy Jugoszla via meg-sza lla sa szo szege st jelentett. Ebben a kutyaszorí to ban Teleki megpro ba lta mega llí tani a hadbale pe shez vezeto  folyamatot. De Horthy Miklo s korma nyzo  e s a hadsereg parancsnoka azonban azt ko zo lte Telekivel, nem veszi figyelembe a hata rozatot. Teleki a prilis 3-a n hajnali fe l ketto  e s fe l ha rom ko zo tt a Sa ndor-palota ban le vo  lakoszta lya ban fo be lo tte maga t. „Szószegők lettünk. A gazemberek 
oldalára álltunk. Nem tartottalak vissza, bűnös 
vagyok.” – í rta bu csu levele ben Horthyhoz. Jugoszla via feldarabola sa alapja n Magyarorsza g visszakapta ezt a ne gy teru letet: Ba cska, a Baranyai ha romszo g, a Muravide k e s a Murako z. 
 

 

Az 1941-es magyar te rke p, amely nagyja bo l megfelel                                               Teleki Pa l 1920-as etnikai o sszea llí ta st mutato  te rke pe nek  
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 Ne metorsza g 1941. ju nius 22-e n indí totta el hadserege t a Szovjetunio  ellen, Szlova kia e s Roma nia re szve tele vel. Hitler hivatalosan nem tartott ige nyt a magyar re szve telre, azonban a magyar katonai elit nem akart ta vol maradni a hadmu veletekto l, hiszen a roma n e s szlova k csapatok aktí v ha boru s szerepe miatt felveto dhetett volna a be csi do nte sek ha tra nyos megva ltoztata sa egy elva rt ne met gyo zelem esete ben. A magyar vezete s tala lt is u ru gyet: 1941. ju nius 26-a n felse gjelze s ne lku li ge pek bomba zta k Kassa va rosa t.  A szovjetek tagadta k, hogy o k ta madtak volna. A magyar to rte nelem egyik rejte lye, hogy kik e s mie rt bomba zta k Kassa t. A korma ny ezt szovjet ta mada snak í te lte, eze rt Ba rdossy Lajos miniszterelno k ju nius 27-e n bejelentette a Magyarorsza g e s a Szovjetunio  ko zo tti hadia llapotot, me g parlamenti jo va hagya st sem ke rt, holott ezt az akkori to rve nyek szerint meg kellett volna tennie.  Ez a ke t elhata roza s su lyos ko vetkezme nyekkel ja rt Magyarorsza g re sze re. Ba r megint nehe z felvetni a “mi to rte nt volna?” gondolatot, lehetse ges, hogy ha Magyarorsza g nem engedi a t a ne met csapatokat Jugoszla via ba e s Teleki Pa l miniszterelno k nem le p be ke so bb a ha boru ba, az orsza g semleges maradhatott volna, mint To ro korsza g, Sve dorsza g vagy Sva jc. Hitler nem tartotta fontosnak, hogy magyar katona k is harcoljanak, inka bb meghagyta o ket e lemiszer- e s nyersanyagsza llí to nak. Vagy ha Ne metorsza g me gis elfoglalta volna Magyarorsza got?  Ba rmelyik esetben a sze lso jobboldali ne met szo vetse ges Roma nia e s Tiso na ci Szlova kia ja rosszabb megí te le st kaphattak volna egy jo vo beli teru leti visszaigazí ta shoz 1942-ben Horthy leva ltotta a tu lsa gosan ne metbara t Ba rdossyt e s a ne metellenes Ka llay Miklo s lett az u j miniszterelno k. Ma r akkor is az orosz fronton a magyarok komoly vesztese geket szenvedtek, de 1943-ban a katasztrofa lis Don kanyari u tko zetben a 2. magyar hadsereg 120.000 fo t vesztett. Akkor egyre to bben bela tta k Magyarorsza gon, hogy a ne metek el fogja k veszí teni a ha boru t e s su rgette k a ha boru bo l valo  kiva la st, a mielo bbi be ke t. Eze rt Ka llay Miklo s kiku ldo ttje Isztambulban ve gzett titkos ta rgyala sokat az angolokkal egy ku lo nbe ke e rdeke ben. Sikeru lt ele rnie, hogy Magyarorsza g 1943 o sze n elo zetes fegyverszu neti egyezme nyt ko sso n az angolsza sz hatalmakkal. Ez az egyezse g azt tartalmazta, hogy amint szo vetse ges csapatok le pnek magyar fo ldre, az orsza g szembefordul Ne metorsza ggal. De amikor a ne metek megtudta k ezt, elhata rozta k Magyarorsza g katonai megsza lla sa t 1944. ma rcius 19-e n.  
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 1944 augusztusban Roma nia a ta llt, letarto ztatta k Ion Antonescu marsallt, Roma nia teljhatalmu  katonai dikta tora t. I. Miha ly kira ly bejelentette a diktatu ra felsza mola sa t, a ne metellenes szo vetse ggel szembeni ellense geskede s beszu ntete se t, E szak-Erde ly elfoglala sa t, valamint a roma n hadero  csatlakoza sa t a szovjet Vo ro s Hadsereghez. Ez felgyorsí totta Magyarorsza g ha boru bo l valo  kiugra sa nak az elke szí te se t is. Az u j miniszterelno k Lakatos Ge za ku ldo ttei hamarosan Moszkva ban ta rgyaltak. Ezek alapja n, 1944. okto ber 11-e n, egy magyar ku ldo ttse g ala í rta a fegyverszu netet Moszkva ban, miszerint Magyarorsza g visszavonul a trianoni hata rok mo ge  e s hadat u zen Ne metorsza gnak. Ennek megfelelo en Horthy okto ber 15-e n ra dio besze de ben bejelentette Magyarorsza g kiugra sa t. Ez sikertelen volt, a Gestapo elfogta Horthy fia t, akit Dachauba deporta ltak, a Horthy ha zaspa rt interna lta k Ne metorsza gba e s a Sza lasi Ferenc lett a ko vetkezo  miniszterelno k, beindí tva egy 170 napos nyilaspa rti uralmat, amelyben a zsido k e s roma k tí zezreit hurcolta k ke nyszermunka ra, illetve hala lta borokba.   Az addigi magyar be keta rgyala si ero feszí te sek az angolsza szokkal to rte ntek e s amikor ez lehetetlenne  va lt, a roma nok ma r elo bb megegyeztek a Szovjetu nio val. Ezzel Magyarorsza g maradt mint Ne metorsza g utolso  csatlo sa e s minden reme ny arra, hogy az 1941-es hata rok megmaradjanak elveszett. 1947 februa r 10-e n Pa rizsban í rta k ala  az u j be keszerzo de st, amelyben nemcsak visszaa llí totta k a Trianon-i hata rokat, hanem Csehszlova kia me g ha rom Duna melletti magyar falut is kapott hozza . A Pa rizsban ala í rt dokumentum ra ada sul tova bb rontott a hata ron tu liak helyzete n, ugyanis a trianoni be keszerzo de ssel ellente tben nem fogalmazott meg kisebbse gve delmi rendelkeze seket, vagyis az elszakí tott magyarokat az adott a llam jo indulata ra utalta. Meglepo , hogy ba r mindig Trianon van megemlí tve mint a nagy magyar sorstrage dia, nincs komoly megemle keze s erro l a be keszerzo de sro l, amely me g su lyosabb a magyarok re sze re mint Trianon. Csehszlova kia ban a gyala zatos  Benes  dekre tum alapja n elnyomta k a magyar nemzetise gu  lakosokat, Roma nia ban a kegyetlen Ceauşescu diktatu ra betelepí tette roma nokkal a magyar va rosokat, megva ltoztatva az etnikai ara nyokat. A 40 e ves kommunista uralom alatt Trianon tiltott szo  volt, a korma ny nem ve dte a magyar kisebbse geket a “bara ti” orsza gokban. Ka da r Ja nos magyarul besze lo  roma n a llampolga roknak nevezte az erde lyi magyarokat.  
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 Csak amikor Antall Jo zsef lett megva lasztva Magyarorsza g elso  demokratikus korma nyfo je nek mondta, hogy “Törvényes értelemben,  magyar közjog 
alapján, minden magyar állapolgárnak, ennek a 10 
milliós országnak a kormányfőjeként  - lélekben, 
érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kivánok 
lenni”, elo szo r kifejezve a Ka rpa t medencei e s minden ma s orsza gi magyar o sszetartoza sa t a haza val.   2004-ben Magyarorsza g az Euro pai Unio  tagja lett, a szomsze dos Szlova kia val e s Szlove nia val egyu tt. 2007-ben lett elfogadva Roma nia e s 2013-ban Horva torsza g, ba r ez a ketto  me g nem re sze a Schengen zo na nak. Magyarorsza g ta mogatja Szerbia bele pe se t is az EU-ba, az ottani magyarok helyzete most jo . Viszont ugyan elvben a hata rok ma r el lettek to ro lve, Szlova kia ban a magyarok sok szempontbo l ha tra nyosan voltak kezelve, ba r ez most a Visegra di Csoport tagjainak a jo  viszonya alapja n javulo ban van. Ezzel szemben Roma nia ban me g a magyarok, ku lo no sen a sze kelyek, helyzete az ero sen soviniszta, magyarellenes, roma n politikai pa rtok befolya sa alapja n nagyon nehe z.  
 A 2010-ben megva lasztott FIDESZ-KDNP koalí cio  ero sen megva ltoztatta az elo zo  korma ny Ka rpa t medencei magyarsa g fele  ira nyulo  politika ja t A 2010. 
évi XLV. törvény alapján június 4-e Nemzeti 
Összetartozás Napja nevet kapta. A Kárpát medencei magyarok e s a ku lfo ldo n e lo  lesza rmazottjaik kaphatnak magyar a llampoga rsa got e s u tlevelet. A magyar korma ny to bb programot indí tott be a magyar kultu ra e s nyelv fenntarta sa ra, mint a Latin-Amerika ban is olyan sikeres Ko ro si Csoma Program. Ba r az orsza gok hata rva ltoztata sai az EU tagsa gokon belu l lehetetlenne  va ltak, a 100 e ves e vfordulo  alkalma bo l tala n lehet reme lni, hogy ro videsen mondhassuk a vila g magyarjai neve ben:   

CSAK AZ ORSZÁGNAK VAN HATÁRA,                
A NEMZETNEK MÁR NINCS. 
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 A Nemzeti O sszetartoza s Napja n, ju nius 4-e n ko zo s trianoni megemle keze sre keru lt sor. A Ko ro si Csoma Sa ndor Program latin-amerikai orsza gok magyar ko zo sse gei mellett mu ko do  o szto ndí jasai a ltal szervezett megemle keze sen megko zelí to leg 300 fo  vett re szt. Ta rsaim neve ben is í rom, hogy ku lo nleges megtiszteltete s volt sza munkra a megemle keze s megszerveze se, ami reme nyeink szerint sokunk sza ma ra jelentett e s jelent maradando , felemelo  e s le lekben megero sí to  e lme nyt. Emle kezni, ugyanakkor o sszetartoza sunkat megero sí teni gyu ltu nk o ssze. A magyarsa g egyik legnagyobb to rte nelmi trage dia ja ra, a to rte nelmi Magyarorsza got sze tdarabolo , s a magyar nemzetet to bb a llam fennhato sa ga ala  szorí to , 1920. ju nius 4-e n ala í rt be kedikta tumra emle keztu nk. A sza z e vvel ezelo tt Trianonban ala í rt be kedikta tum kegyetlenu l megcsonkí tott egy orsza got, hata rokat hu zott testve rek ko ze . Me gis, a nyelve bo l e s kultu ra ja bo l ero t merí to  magyarsa g e to rte nelmi trage dia uta n is ke pes a nemzeti megu jula sra, bizonyí tva o sszetartoza sa t.  Ju nius 4-e n harangok zu gnak, emle ktu zek gyu lnak. Minden magyarnak fa j Trianon. Mí g az I. vila gha boru t ko veto en a to bbi vesztes orsza got alig e rte k teru leti vesztese gek, Magyarorsza g 282.000 km2-ro l (Horva t- e s Szlavo norsza ggal egyu tt 325.000 km2-ro l) 93 ezer km2-re cso kkent. A 18 millio nyi magyarbo l 7,6 millio  maradt a trianoni hata rokon belu l. A Felvide ket, Ka rpa talja t, Erde lyt, a De lvide ket e s az O rvide ket ma sok vette k birtokba. A megemle keze s elso  re sze ben to rte neti a ttekinte su nkben a be kedikta tumhoz vezeto  u t legfontosabb eseme nyeit, Trianon ko zvetlen to rte nelmi elo zme nyeit foglaltuk o ssze: kiemeltu k az euro pai nagyhatalmaknak az Osztra k-Magyar Monarchia megszu ntete se re ira nyulo  politikai sza nde kait.  

Ko zo s trianoni megemle keze s         a  de l-amerikai magyarsa ggal:             a KCSP-o szto ndí jasok a ltal szervezett mu sor                                 a Nemzeti O sszetartoza s Napja n 

MARTI  TIBOR 
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 Kiemeltu k tova bba , hogy a to rte nelmi Magyarorsza g teru lete n e lo  nemzetise gek politikai elitjeinek ele gedetlense ge t, az antanthatalmak gazdasa gi e s politikai e rdekeit, valamint a ha boru t ko veto  ho napokban a magyarorsza gi politikai helyzet szerencse tlen, kaotikus jellege t. Mindez egyu ttesen vezetett oda, hogy 1920. ju nius 4-e n ala í rta k a versailles-i Nagy Trianon palota ban azt a be kedikta tumot, mely teru lete ke tharmada val megcsonkí totta a to rte nelmi Magyarorsza got. Megemle keze su nk ma sodik fele ben a KCSP-o szto ndí jasok a ltal ke szí tett video o sszea llí ta sokat tekintettu nk meg, amelyek zene vel, verssel, ne pta nccal kapcsolo dtak az elcsatolt teru letekhez. A gro f Apponyi Albert a ltal vezetett magyar delega cio  hosszas munka uta n etnikai, ne prajzi, to rte nelmi munka k e s e rvek tucatja val e rkezett meg Franciaorsza gba 1920 janua rja ban. A magyar ku ldo ttse get a ta rgyala sok ideje alatt ha zio rizetben tartotta k, szo t pedig csak 1920. janua r 16-a n, a be ketervezet ve glegesí te se uta n adtak Apponyi Albert veze rszo noknak. Felszo lala sa a to rte nelmi Magyarorsza g ve delme ben elmondott legjelento sebb 20. sza zadi politikai besze d volt. E rvei – noha nem maradtak hata stalanok – sajnos nem tudta k ma s ira nyba mozdí tani az antanthatalmak do nte se t. Az I. vila gha boru t leza ro  be keszerzo de s ala í ra sakor jelen voltak a csehszlova k, a szerb, a roma n ku ldo ttse g, vagyis a kis antant, azok az orsza gok, amelyek e rdekeltek voltak Magyarorsza g feldarabola sa ban. A gyo ztesek ke pviselete ben Anglia, Franciaorsza g, az Egyesu lt A llamok e s Olaszorsza g, az antant-hatalmak. A konferencia n Magyarorsza gnak nem volt leheto se ge e rveket hozni a csehszlova k, roma n e s de lszla v teru leti ko vetele sek, a hamisí tott etnikai adatok e s ke rdo í vek ellene ben, az antantnak le nyege ben semmi ma sra nem volt szu kse ge, mint ke t megbí zottra, akik ala í rja k majd a ke sz szerzo de st. A trianoni be kedikta tum pontjainak hata sa ra Magyarorsza g elveszí tette teru lete nek e s lakossa ga nak mintegy ke tharmada t. Roma nia megszerezte a Partiumot e s Erde lyt, a de lszla v a llam a De lvide ket, Csehszlova kia pedig a Felvide ket e s Ka rpa talja t. A be ke ma s szempontbo l is gu zsba ko to tte az orsza got, tetemes jo va te telt szabott ki Magyarorsza gra, hadserege t 35.000 fo ben maximaliza lta, e s sza mos egye b gazdasa gi e s katonai ke rde s kapcsa n is ellehetetlenu lt a megcsonkí tott orsza g. A trianoni be ke ro l mindezek alapja n elmondhato , hogy ero szakos dikta tum volt, melyet egyoldalu an ke nyszerí tettek Magyarorsza gra, e s amely ve gu l megtagadta mindazon elveket, melyek neve ben megszu letett.  
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 Annak ellene re, hogy a teru letu ket gyarapí to  orsza gok ce lja hivatalosan az o na llo  nemzeta llamok le trehoza sa volt, a be kekonferencia n valo ja ban az a ce l veze relte o ket, hogy Magyarorsza g teru lete bo l mine l nagyobb re szt szerezhessenek meg. Nemzeta llamok helyett soknemzetise gu  orsza gok jo ttek le tre, a kisebbse gbe szorult magyarsa g pedig az anyaorsza gon kí vu l rekedt. Ju nius 4-e n soha el nem mu lo  fa jdalom u lt a magyarsa g szí ve re, amely sza z e v eltelte uta n is az egyik legnagyobb haza nkat e rt trage dia. Az I. vila gha boru t leza ro  igazsa gtalan be kedikta tum su lyos ko vetkezme nyekkel ja rt: ko vetkezme nyei e letreszo lo , feldolgozhatatlan trauma t jelentettek az orsza gnak gazdasa gi, szellemi, kultura lis e rtelemben egyara nt. A magyar to rte nelem meghata rozo  helyszí nei keru ltek az orsza g hata rain kí vu lre.  Le lektanilag a legfa jdalmasabb a szeme lyes, a csala di szinten mege lt vesztese g. Telepu le seket va gtak kette , csala dok tagjai szakadtak el egyma sto l. Sokak oszta lyre sze lett a meneku le s, ko zel fe lmillio  ember meneku le se e s Magyarorsza gra telepu le se kezdo do tt meg. Ma sodrendu  a llampolga rokka  va ltak, addigi e letu k biztonsa ga egyik napro l a ma sikra megszu nt. Budapesten sokan a vasu ti pa lyaudvarokon fela llí tott kocsikban keru ltek elhelyeze sre, mert a trianoni Magyarorsza g nem volt felke szu lve a meneku lt magyarok a radata ra. A diaszpo ra ban e lo  magyarok ko zu l sokan e rintettek: felmeno ik ko zu l sokan ko zvetlenu l vagy ko zvetve, de Trianon miatt voltak ke nytelenek elhagyni szu lo fo ldju ket. Megemle keze su nkben tisztelettel ado ztunk azoknak, akiket magyarsa guk miatt ba rmilyen mo don ha tra nyos megku lo nbo ztete s e rt e s e r sajnos sokszor a mai napig is. A terme szeti kincsek e s ero forra sok elveszí te se mellett a legsu lyosabb csapa st a lakossa gveszte s jelentette. A hata ron kí vu l rekedt magyarok jogfoszta sa, sok esetben nemzetise gi alapon to rte no  kollektí v meghurcola sa, megala za sa fa jdalmas, kito ro lhetetlen emle k. Ma sodrendu  a llampolga rokka  va ltak. Tisztelettel ado zunk azoknak, akik mego rizte k magyarsa gukat, azokban az ido kben, amikor eze rt sza mkivete s e s keseru  sors jutott oszta lyre szu l. Ko szo nju k azoknak, akik rendu letlenu l hittek e s hisznek a magyar jo vo ben e s tova bbadja k a magyar tudatot a ko vetkezo  genera cio nak. Megemle keze su nk ce lja, hogy elo deink helyta lla sa t megismerve, a jo vo  e pí te se hez ero t merí tsu nk, e s a nemzeti o sszetartoza st a jelenben e s a jo vo nek tova bb ero sí tse. 
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 Valljuk, hogy a 100. e vfordulo  alkalma val jogosan e rzu nk fa jdalmat is, de el kell sza nni magunkat arra e s arra ad ez most neku nk leheto se get, hogy folytassuk azt, amit elo deink mego riztek e s ra nkhagytak. Bu szkese g kell, hogy elto ltso n minket, hiszen u kszu leink, de dszu leink a sí r sze le ro l mentette k meg a haza t: 1919 o sze n ugyanis sajnos volt rea lis ese lye, hogy a magyar a llam nem e li tu l a mere nyletet, amit elko vettek ellene. A gazdasa gi o sszeomla s a ltal su jtott orsza g ke tharmada idegen megsza lla s alatt a llt e s fenna llt a leheto se ge, hogy felosztja k az uto da llamok.  
Magyarország talpra állt, nagy küzdelem árán 
magához tért: felmenőink hittek a magyar 
jövőben, határon innen és túl. A Szent István által 
megteremtett keresztény magyar államot, ahogy egykor 
első szent királyunk, mi is Magyarok Nagyasszonya 
(Patrona Hungariae) oltalmába ajánljuk. Itt voltunk, itt 
vagyunk és itt leszünk! 
A megemlékezést közös gyertyagyújtás követte. 

A megemlékezés pillanatait itt újra átélhetik.  

 

 

Ko zo s gyertyagyu jta s za rta a nemzeti o sszetartoza s napi megemle keze st 

https://www.youtube.com/watch?v=gEPwzLoK118&fbclid=IwAR3Y-Z6fDv262QbLpktDBJ7xsg5fsuYqS-74g4W8ooEi_FF2uGrf8uIVxDE
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Kedves Magyarok! Fogadja tok szeretettel a buenos aires-i HUNGA RIA EGYESU LET Trianon 100.  “FARAGO GE P” tiszteletada sunk video va ltozata t.   A Ka rpa t-medence e s a diaszpo ra magyarjairo l szo lo  szere ny 40 perces dokumentumot, mely egyu ttal nem ma s mint a ja rva nyelku lo ní te s miatt elmaradt, szí npadra elke pzelt s elo ke szí tett bemutato  tartalma. A mu sorban e lo  elo ada sban e s vetí tett o sszea llí ta sban ezt osztottuk volna meg. Reme lem olyan magyar e rze ssel la ttok neki e film megne ze se hez, mint amilyennel mi ke szí tettu k.  A video ban szereplo  ke pek, filmre szletek e s valloma sok a dikta tum o ta kialakulo  e letu nk valamennyi mozzanata t suga rozza k. A tiszteletada s 3 jelenetre e pu lt, s neveik egyma s uta n te ve szí vbo lfakado  mondatocska t vetnek be:  “Mie rt me gis faragunk?”  Aze rt, mert magyarnak sza nt a sorsunk. Ha la a Jo sa gos Istennek, hogy mege rdemeltu k!  Hiszen sokunknak a magyarsa gunk az e letu nk! Trianon ira nyva ltoztato  ko vetkezme nyei elo tt tisztelgu nk, mindhala lig. Megmarada sunk vila gszerte ezt bizonyí tja!  Mi az ide n, majdnem ke t e s fe l ho nap o sszeja tsza s munka ja uta n í gy fejezzu k ki egyu tte rze su nket a sze tszo rtsa gunk valo sa ga val e s az o sszetartoza sunkkal szemben.  A ko zremu ko do  e s nagyon szeretett mu ve szcsapat e s re sztvevo  bara taink neve ben ko szo no m kedves figyelmeteket. Zoka (Zo lyomi Kati) 

A HUNGA RIA EGYESU LET TRIANON 100. TISZTELETADA SA 

ZO LYOMI KATI 

https://www.youtube.com/watch?v=04rFdMFQzAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O_3Izyn08pb7MT-agUYb6LK8yEoPVN9xF-Ob6g9zcFbfSUckIa7PVfec
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Június 4-én, társadalmi kezdeményezésre, a 
magyarországi történelmi egyházak támogatásával, 
Magyarország-szerte megszólaltak a harangok a 
trianoni békediktátumra emlékezve.  A Kereszte ny E rtelmise giek Szo vetse ge nek orsza gos elno kse ge felekezetto l fu ggetlenu l arra ke rt minden Ka rpa t-medencei egyha zko zse get e s gyu lekezetet, hogy az e vfordulo  napja n, magyar ido  szerint de luta n fe l o t o rakor sza z ma sodpercig szo laltassa meg temploma, imaha za harangja t, Trianon sza ze ves e vfordulo ja ra emle kezve. A Magyar Pu spo ki Konferencia ma jus 21-e n kiadott ko zleme nye ben az ala bbiakra ke rt: „Aki a harangszo t hallja vagy megszo laltatja harangjait, tegye ezt az ima dsa g lelku lete vel, ko nyo ro gjo n haza nke rt, ne pu nke rt hata rainkon innen e s tu l, e s Ko ze p-Euro pa o sszes ne peie rt, hogy be ke ben, szeretetben e s alkoto  egyu ttmu ko de sben e pí thessu k ko zo s jo vo nket.” 

A nemzeti összetartozás napján, a trianoni 
békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, 
közösséget vállalva a Kárpát-medence 
gyülekezeteivel, a Krisztus Keresztje Magyar 
Evangélikus Gyülekezet, Buenos Airesben, 
megszólaltatta templomja harangját.    

TRIANON EMLE KE ELO TT TISZTELGETT A KRISZTUS KERESZTJE MAGYAR EVANGE LIKUS GYU LEKEZET 

HONFINE  RAJCZY KATALIN 
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Demes Andra s Budapesten szu letett 1942. a prilis 29-e n. A II. vila ghaboru  uta n csala dja elhagyta az orsza got, e s meneku ltke nt, to bb e v uta n, 1947-ben e rkeztek meg Argentí na ba. E desapja reforma tus  e pí te szme rno k volt. Apai a gon o sei mind vagy lelke szek vagy tana rok voltak. 1948-ban a nagyapja, Demes Pe ter reforma tus lelke sz is mege rkezett Argentí na ba, aki 70 e vesen fa radhatatlanul la togatta a protesta ns csala dokat, hogy Bibliao ra t adjon a gyerekeknek. Miuta n Pe ter ba csi ko zo sse gbe foglalta a frissen jo tt emigra ns protesta nsokat, egy ko lcso nkapott Anglika n templomban folytak a magyar nyelvu  Istentiszteletek. A kezdet nagyon nehe z volt. Demes Andra s e desapja kora n meghalt. E desanyja, aki lutera nus volt, bekapcsolo dott a Krisztus Keresztje Evange likus Gyu lekezetbe. 
 

Isten akarata ban megnyugodva tudatjuk, hogy DEMES ANDRA S  evange likus lelke sz  e lete nek 78. e ve ben hazate rt Teremto je hez.  

GYA SZJELENTE S 
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A gyu lekezetet Nt. Lesko  Be la, a Lutera nus Vila gszo vetse g ku ldo ttje alapí totta 1952-ben. Emellett gondja volt az argentí nai magyar fiu cserke szet megalapí ta sa ra, melyben Andra s, e s o ccse, Ferenc aktí van re szt vettek. Elemi iskola it a katolikus La Salle papi iskola ban ve gezte, majd az a llami kolle giumba ja rt ko ze piskola ba. Ezuta n jelentkezett  a Lutera nus Teolo gia Szakra. l969. november 1-je n szentelte k pappa . Elso  szolga lata La Falda ba, Cordo ba tartoma nyba vezetett, ahol l969-to l l971-ig lelke szkedett.  Ez ido  alatt megno su lt, majd megszu letett elso  gyermeke; fia, Pablo Andres. Ma sodik szolga lati helye Posadas volt, Misiones tartoma nyban, 1971-to l 1978-ig. Itt szu letett la nya, Sara Beatriz, 1974-ben.  A szolga lat letelte vel Buenos Airesbe jo tt; a Dan Gyu lekezet e s a San Nicolas lelkipa sztora, valamint a Krisztus Keresztje Gyu lekezet sege dlelke sze lett, ahol Hefty La szlo t segí tette munka ja ban. Abban az ido ben a gyu lekezet 200 tagot sza mla lt, e s ma r spanyolul is folyt a munka. Ezuta n az IELU zsinat gondozo ja, e s emellett  sza mtalan luthera nus ifju sa gi nya ri ta bor vezeto je volt. 1980-ban Amerika ba utazott egy fiatal lelke szeknek szo lo  program kerete ben. Egy nagyon szomoru  ido szak uta n 1985-ben Olavarria ba ko lto zo tt, ahol az Olavarria, Azul, Mar del Plata, stb. gyu lekezeteke rt felelt. A ldozatos, ala zatos szolga lata t hu en pe lda zza, hogy 2001 o ta havonta egyszer, szombatonke nt e jjel Buenos Airesbe utazott, ko zel 400 kilome tert megte ve, aze rt, hogy vasa rnap reggel megtarthassa a magyar istentiszteletet. Ez ko veto en, de luta n a magyar ido sek otthona ban megla togatta a magyar testve reket, e s a hí tatot tartott a lako knak. Onnan me g vasa rnap este visszautazott Olavarria ba. Ezt a szolga latot 2001 o ta ide n ma rciusig to retlenu l teljesí tette; egy alkalmat sem hagyott ki. Ez e v decembere ben, a kara csonyi istentisztelet kerete ben megu nnepeltu k lelke ssze  szentele se nek 50. e vfordulo ja t.   Va ratlanul, 2020. ma jus 17-e n maga hoz hí vta az U r. Gya szolja k: fia, Pablo, la nya, Sari, unoka i, testve re, Demes Ferenc, e s csala dja, valamint a Krisztus Keresztje Evange likus Gyu lekezet. Isten nyugosztalja. 
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 DEMES ANDRA S EVANGE LIKUS LELKE SZRE  EMLE KEZVE  
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A Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasaként 2020. 
márciustól Argentínában, a Chaco tartományban 
található Villa Ángela településen és környékén 
diaszpórában élő magyar leszármazottak közösségét 
segítem munkámmal. Tevékenységem egyik fókuszpontja 
a helyi közösségek hitéletébe való bekapcsolódás, ennek 
kapcsán jelen írásban az argentin-magyar kapcsolatok 
néhány történelmi, illetve aktuális vonatkozását 
szeretném bemutatni. 

1938. április 26-án Buenos Aires kikötőjéből több 
száz fős zarándokcsoport indult útnak Európa felé: a ta voli Argentí na to bb egyha zmegye je bo l re go ta ke szu ltek a hosszu  u tra, amelynek ce lja a fo va rosunkban, Budapesten rendezett 34. Nemzetko zi Eucharisztikus Kongresszuson valo  re szve tel volt.  A buenos aires-i e rsekse g ko zlo nye ben ma r ho napokkal kora bban publika ltak informa cio kat az elo ke szu letekro l: a felhí va sok kiemelte k, hogy a vila g katolikusai sza ma ra o nmaga ban is felemelo  u nnep Magyarorsza gon a Szent Istva n emle ke vvel, a llamalapí to  uralkodo nk hala la nak 900. e vfordulo ja val fog egybeesni. A magyar fo va ros ku lo nleges fo ldrajzi fekve se, sze pse ge me lto  helyszí ne u l fog szolga lni az Eucharisztia, azaz az Olta riszentse gben jelen le vo  Krisztus vila graszo lo  u nneple se nek, aminek az is ku lo nleges jelento se get ko lcso nzo tt, hogy to bb e v uta n isme t Euro pa ban keru lt megrendeze sre. A re szve telre valo  buzdí ta s a kongresszus jelmondata t is ismertette.  

AZ ARGENTI NA BAN E LO  MAGYARSA G KAPCSOLO DA SA A BUDAPESTI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSOKHOZ – EGYKOR E S MOST 

MARTI  TIBOR 

A La nchí d dí szkivila gí ta sa 1938-ban — Fortepan - Major Gyo rgy 
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 Az u ttal kapcsolatos tova bbi informa cio ke rt az e rdeklo do k Buenos Airesben az Alsina e s a Defensa utca k keresztezo de se ne l tala lhato  ferences templom e s rendha zban mu ko do  Magyar Misszio hoz fordulhattak. Itt e ltek e s mu ko dtek Vira g Vena nc OFM (1890–1970) e s Szathma ry Imre Roma n OFM (1889–1966) ferences atya k, akik 1934-ben e rkeztek Argentí na ba e s e vtizedeken keresztu l fontos szerepet ja tszottak az argentin magyar emigra cio  lelki gondoza sa ban. Az Eucharisztikus Kongresszusra zara ndokcsoportot szerveztek, P. Vira g mintegy 220 fo t kí se rt el Budapestre: az emigra cio bo l a kongresszusra hazate ro  magyarok mellett Uruguaybo l e s Bolí via bo l is e rkeztek zara ndokok.   A korabeli visszaemle keze sek e s besza molo k szerint a kongresszus a re sztvevo k ko zu l sokak sza ma ra jelentett meghata rozo , felejthetetlen lelki e lme nyt. A vila gon sze tszo ro dva e lo  magyarsa g sza ma ra is fontos u zenetet hordoz(ott) az eseme ny, sokan zara ndokke nt e rkeztek Budapestre.  

Vira gh Vena nc — Magyar Ferences Ko nyvta r e s Leve lta r, Budapest 
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A de l-amerikai orsza gbo l e rkezo ket Mons. dr. Juan Pascual Chimento, az argentin Mercedes egyha zmegye pu spo ke vezette, szí vhez szo lo  u zenete az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus Emle kko nyve ben olvashato : 
Krisztus ma, Krisztus tegnap, Krisztus mindörökké 

Messze földekről jöttünk, tízezer kilométeres útnak 
vagyunk a zarándokai, hogy megpillantsuk ezt a várost, 
amelyet megszentel az Eucharisztia napja és eláraszt 
hitünk áhítata, s megbámuljuk, hogy mennyire tisztelik 
ezen a földön Jézus Krisztust! 
Mindenekelőtt Ő Szentségének, XI. Pius pápának 
helyettesét és bíboros-legátusát köszöntjük, - fogadja a 
Szentséges Atya az ő követén keresztül a mi 
tiszteletünket, szeretetünket, az édességes Jézus iránt 
való engedelmességünket, amellyel fiai és társai vagyunk 
minden viharon keresztül is az Anyaszentegyház 
hajójával. Krisztus misztikus testében egyesítve veletek: 
köszöntünk Benneteket, Magyarország katolikusai, 
tisztelettel szemléljük a ti keresztény hagyományaitokat, 
amelyeket az a Szent királyotok hagyott rátok, akinek 
dicsőségét most hozzáolvaszthatjuk az Oltáriszentség 
dicsőségéhez, és köszöntünk benneteket, egész föld 
katolikusai. Ó, legméltóságosabb Oltáriszentség! Mi négy 
évvel ezelőtt köszönthettünk Téged a buenosaires-i 
kongresszuson, s a Veled való kapcsolat által 
újjászületett bennünk a hit tüze, a remény tápláléka és a 
szeretet áradata, - ó, legméltóságosabb Oltáriszentség: 
íme, most megújítjuk előtted hazánk felajánlását 
legszentebb szolgálatodra. Mikor aposztázia, elpártolás 
és üldözés bántanak Téged szerte a világ, íme 
megvalljuk, hogy hiszünk abban, hogy a Legszentebb 
Eucharisztiában jelen vagy! Ó, legméltóságosabb 
Oltáriszentség, éppen ma azt kiáltjuk Neked, amit Szent 
Pál apostol: Krisztus ma, Krisztus tegnap, Krisztus 
mindörökké.  Nem volt ve letlen az argentinok e rdeklo de se: ne gy e vvel kora bban, a 32. Nemzetko zi Eucharisztikus Kongresszust Buenos Airesben rendezte k. XI. Piusz pa pa (1922–1939) ko vete az argentin fo va rosban ugyanaz az Eugenio Pacelli bí boros a llamtitka r volt, aki a szentatya lega tusake nt ugyancsak re szt vett a Budapesten, ne gy e vvel ke so bb rendezett kongresszuson.  
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A ke so bb XII. Piusz ne ven pa pa va  va lasztott fo pap-diplomata ra me ly benyoma st tett a budapesti rendezve ny, ami vila gosan kitu nik az 1956 okto bere ben, a magyar forradalom napjaiban tett nyilatkozataibo l is. A de l-amerikai e s a magyar nyelvu  sajto  egyara nt hí rt adott a magyar fo va ros ku lo nleges eseme nye ro l. E rdekesse g, hogy a kongresszus ideje re a La nchí d dí szkivila gí ta sa t tervezo  Fo thy Gyula (1901–1973) lesza rmazottai ma Argentí na ban e lnek e s a csala di emle kezetben me lta n tartja k sza mon bu szkese ggel Argentí na ba telepu lt felmeno ju k alkota sa t, amelynek foto ja annak ideje n beja rta a vila gsajto t. 

Fo thy Gyula — ke pek a Fo thy csala d foto albuma bo l 

Fo thy Gyula e s csala dja, Buenos Aires, 1949. 
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Napjainkban, az Argentí na ban diaszpo ra ban e lo  magyar ko zo sse gek ko re ben o rvendetes e rdeklo de s mutatkozik a vila gja rva ny miatt ve gu l 2021 szeptembere re halasztott NEK ira nt. A budapesti kongresszuson valo  re szve tel ce lja val zara ndokcsoport szervezo dik, reme lheto leg sokak a lma teljesu l e s el fognak jutni jo vo re Budapestre. Hogy mit is jelentene ez nekik? Tanu skodje k erro l egyiku k, a 24 e ves, Misiones tartoma ny egy kis telepu le se n e lo  Noelia valloma sa: 
„Magyar bevándorlók dédunokájaként tudatában 
vagyok, hogy származásom és felmenőim hazájának 
megismerése saját magam jobb megértéséhez vezet. 
Magyarországra azért szeretnék elmenni, mert az út 
erősítené az érzelmi kötődést gyökereinkhez. Az őseim 
hazájába való ellátogatás lehetősége azt jelentené, hogy 
valósággá válna az ő beteljesületlen vágyuk, hogy 
visszatérhessenek szeretett földjükre. Ezen kívül, a 
kultúra iránti kíváncsiságom bizonyossá tesz afelől, hogy 
sok a közös a Magyarországon élőkkel. Másik 
szempontból, mint hívő katolikus számára, az út 
lehetőséget adna az Eucharisztia értékének és 
jelentésének tudatosítására: a találkozásra Jézussal, 
Vele, aki életem meghatározó része. Mindent az Ő 
kezébe helyezve, az út azzal az élménnyel ajándékozna 
meg, hogy szeretett gyermekének érzem magam.” 

A prilis 23-a n, csu to rto ko n de lben jelent meg a Szentsze ki Sajto iroda ko zlo nye ben…  Matteo Bruni szentsze ki szo vivo  a ko vetkezo  bejelente st tette: „A jelenlegi ege szse gu gyi helyzet, a hí vek e s zara ndokok nagysza mu  o sszejo vetele miatt Ferenc pa pa –  egyu tt a Nemzetko zi Eucharisztikus Kongresszusok Pa pai Bizottsa ga val e s a magyar pu spo kse ggel –  úgy 
döntött,  hogy az idén Budapesten 

szeptemberre tervezett               
52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust elhalassza 2021 

szeptemberére”                                 /www.vaticannews.va/  

http://www.iec2020.hu
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Nem gyo zo m magyara zni, hogy magyar nyelvu nk milyen csoda latos, milyen gazdag, fele pí te se mennyire a tgondolt, logikus, szo kincse mennyire bo .  De nem a szo bo se ge megdo bbento , nem a mennyise g hí vja fel a figyelmemet, hanem a mino se g, az a te ny, hogy hogyan ja tszik a szavakkal, hogyan teszi o ssze, hogyan keletkeznek u jabb kifejeze sek.  Ha tudom mit jelent az, hogy u t, meg az, hogy leve l, akkor ko vetkeztetni  lehet, hogy mit jelent az, hogy u tleve l.  Mintha az u j szo  egy ke pet adna a helyzetro l: az u ton mehetek ha na lam van ez a leve l, ami az u tleve l. Az u j szo  leí rja a ko ru lme nyt.  Ez szerintem elbu vo lo .   De ma nem a fo nevek vila ga val fogok foglalkozni, hanem a melle knevekkel.  A fo nevekhez tartoznak az e lo le nyek e s az e lettelen ta rgyak, teha t mindaz ami ko rnyezetu nkben le tezik, le tezett, vagy fog le tezni.   Egy melle kne v megmondja, hogy az a fo ne v milyen.  Innen ered a neve: melle kne v, melle klet egy fo ne vhez. Egy fo ne vre utal, hozza tartozik. A magyar szo kincsben olyan melle kneveket tala lunk, amelyek szí nesen mondja k el, hogy milyen az a valami,  szinte mintha egy ke pet la tna nk magunk elo tt.   Ha azt akarom kifejezni, hogy nagyon de nagyon fehe r, akkor azt mondom ho fehe r.  Milyen hate konyan fejezi ki a magyar!  Elke pzelem a ho pelyheket e s la tom, tiszta ho fehe r.   Menju nk tova bb…. Hogy hí vja k a la bbeli fe nyesí te se re valo  fekete keno cso t??  Subick.  Ha t akkor ha valami nagyon fekete, az egye rtelmu en koromfekete. Amikor valami nagyon gyors, arra azt mondjuk 
villámgyors.  Ezt a németek is mondják.  De, hogyan mondjuk magyarul ha valami nagyon komplika lt, fo lo slegesen bonyolult, ero ltetett? Pro ba ld meg a nyakadat tekerni.  Ugye nem megy? Ha t akkor u gy mondjuk, hogy nyakatekert. 

BENEDEK ZSUZSI KOROMFEKETE TO L HO FEHE RIG 

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRO L 
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Milyen ma s szo val tudjuk kifejezni azt, hogy ravasz, furfangos?  Pe lda ul furfangos o tlet. Ez olyan o tlet, amelyik nem jut esze be ba rkinek, amelyik nincs az agy felszí ne n, fu rni kell ahhoz, hogy le trejo jjo n.  Ha t akkor ez egy agyafu rt o tlet. Nem hihetetlen?  Az ember elke pzeli ahogyan a fu ro ge p u gyko dik az agyban.  De az agyafu rtnak van egy rokone rtelmu  szava, az is remek: ko rmo nfont.  Valamikor olyan ostorszí jra mondta k, amelyet igen szorosra fontak. Ez a fona s nehe z e s bonyolult mu velet volt: fona s ko zben a szí j sza lait a bal hu velykujj ko rme hez szorí totta k. A kifejeze sek a tapasztalatokat fejezik ki. Menju nk tova bb: Hogyan mondana d azt, ha valami tu lzo  re mu letet okoz, iszonyatot kelt?  Nem e rzed olyankor azt, hogy valami hideg fut a t a ha tadon, nem e rzel egy belso  remege st, reszkete st? Akkor az ha tborzongato .  Ha ezt a szo t hallod, olvasod, e rzed, hogy borzong a ha tad e s tudod, hogy ez csakis valami re mu letes dolog lehet. Erre mondom azt, hogy a magyar szavak olyanok mint a festme nyek, e rze seket keltenek benned.  Hajmereszto !  Minden egyes hajsza la mereven a ll.  Teha t ami ha tborzongato  az hajmereszto  is egyu ttal! Valami ami nagyon idegesí to , az idego rlo , idegte po .  Nem csupa n idegesí t, hanem sze to rli az idegeimet, darabokra te pi.  Mennyivel keme nyebb!  Me g az o rlo ge p zaja t is hallja az ember! Amikor valaki nagyon sze p, azt hogyan mondana d? Hol szokta az ember a legszebb dolgokat la tni?  A lma ban.  Ha t akkor a lomsze p. E s ha azt mondom, hogy alvaja ro ?  Ugye ro gto n tudod mit jelent? Nem kell szo ta r.  Aki alva s ko zben ja r, az alvaja ro .  A szo  maga a magyara zat. Rettenetesen e lvezem a magyar nyelvet. E s nagyon o ru lo k, hogy szu leim ezt megtaní totta k!  Ha valami nagyon keme ny? Csakis ko keme ny.  Ha valami nagyon piros?  Ve rvo ro s. Ha valaki nagyon sa padt?  Holtsa padt, hala lsa padt.   
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Ha valami nagyon hideg?  Je ghideg.  Mennyivel e szlelteto bb azt mondani, hogy je ghideg, mint azt, hogy nagyon hideg!  Mert a je g szo  ma r hata ssal van az emberre, mielo tt kiejtene m azt a szo t, hogy hideg, ma r tudom, hogy arro l van szo . A je g  fele breszti bennem a fa za s, az alacsony ho me rse klet e rze se t.  Pszicholo giailag sokkal ero sebben hat ra m.  Ba mulatos! Hogy mondana d azt, ha valami elhaszna lt, kopott, rozzant? Nem jut eszedbe semmi? Egy nagy je gvihar uta n, hogy ne znek ki a ha zteto k?  Megverte o ket a vihar.  Viharvert teto k.  E s a ha ztulajdonosok?  Azok is viharverten ne znek ki. Milyen ma s nyelv fejezi ki ilyen vila gosan mondanivalo ja t?  Hogy hí vod azt, aki nem a ll ki az elvei mellett, aki e rdekbo l pa rta lla st va ltoztat?  Aki hol jobb oldali, hol baloldali, atto l fu ggo en mibo l tud to bb hasznot hu zni? Hol a jobboldala n viseli a  ko penye t, hol a baloldala n. Kifordí tja, befordí tja a ko penye t: ko po nyegforgato .  Azt is mondhatom: ke tszí nu . Nem csoda s az anyanyelvu nk?   A pontossa ggal kapcsolatban.  Ki a legpontosabb a vila gon?  Ki az amikor u t az o ra akkor biztos, hogy megjelenik?  A hala l.  Hala lpontos. Egyete rtesz velem, hogy a magyar nyelv egy mu ve szi alkota s? E rdemes vele foglalkozni! Sose feledd amit Kosztola nyi Dezso  mondott: 
“Azt a nyelvet , amelyet o ro kbe kaptunk, a t  kell adnunk uto dainknak.  Nem lehetu nk hanyag ke nyelemszereto k vagy ige nytelenek.  Ra nk tekintenek, megme rnek minket a ke so bbi sza zadok”.  
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Juditot megkértem, meséljen arról, mit jelent számára a 
Zrínyi Ifjúsági Kör.  

 

A ZIK életem része gyerekkorom óta. Tíz éves 
voltam, amikor Máter Juhász Mária, a Kör alapítója, a 

Toldival elbűvölt: bevezetett a magyar irodalom 

kimeríthetetlen kincsestárába.   

Külföldön születtem, de hálás vagyok a szüleimnek, 

akik megtanítottak Argentínát, a befogadó 

országot tisztelni, de magyarnak neveltek, és a 

Körnek, aki magyarságomat a mai napig 

táplálja.  

Mint diák, a Kör alkalmat adott arra, hogy a lelkes és 

elkötelezett magyarországi végzettségü tanároknak 

köszönhetően, párhuzamosan az argentín iskolával, a 

magyar nyelvben, történelemben, és irodalomban is 

elmélyedhessek.  

Az 50-es, 60-as években még a magyar érettségi 

vizsgákhoz hasonlóan próbáltunk helyt állni. Amint  

1972-ben teljesítettem az érettségi tantárgyait, 

tanítóként folytattam tevékenységemet a Körben. Ezt 

teszem azóta is. A tanítás csodálatos lehetőségnek 

bizonyul: szüntelenül képezni kell magam.  
Bármit olvasok, böngészek; az óráimra gondolok. Mindig 

figyelek arra, ami az előkészítésükre alkalmas lehet.  

 

MIT JELENT SZÁMOMRA A ZIK? GORONDINE  MELEG JUDITOT KE RDEZTU K 

VALLOMA SOK 
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A csala dban gyermekeinkkel, unoka inkkal magyarul besze lu nk, e s erre to rekszem a ma r harmad-, ne ha negyedgenera cio s, to bbnyire vegyes csala dokbo l sza rma zo  dia kjaimmal is.  
Célom ráébreszteni őket arra, hogy 

gyökereik nagyon gazdag kultúrával 

tápláltak, és megismerésük, elsajátításuk, 

minden erőfeszítést megérdemel, mert 

nagyon sok jót, szépet kaphatnak általa, ami 

egész életükre szól.  A taní ta s a llando an megu julo  kihí va sokat is jelent.  Helyta llni nem egyszeru , de nem lehetetlen. A Ko r lassan 70 e ve ke pes a gyo keresen va ltozo  ko ru lme nyekkel szembene zni. Gondolta k volna az alapí to  tagok, hogy a magyar nyelvet mint “idegen nyelv” egyszer majd a “Zoom-on” fogjuk taní tani? A ZIK-ben to lto tt dia ke veimnek, u gymint a taní ta s kapcsa n a folyamatos o nke pze snek ko szo nheto en sokszor az e letben foglalkoztato  ke rde seimhez is u tmutata st tala lok.  Va ratlanul jo tt, zu ro s ido ket e lu nk.  De micsoda ví gasz Arany sorait olvasva tudni, hogy amikor “kí vu l leskelo dik a so te t…”  — a ko lto  a kulcsot is a tadja — “reme lj, reme lj egy jobb haza t, e s benne az ere ny diadala t…”. 
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 A Koda ly-mo dszerre me lta n bu szke Magyarorsza g, e s 2016 o ta me lta n e rte kelheti nagyra az ege sz vila g, hiszen a ne pzenei o ro kse g Koda ly koncepcio  szerinti  
megőrzése hivatalosan is felkeru lt az UNESCO Szellemi Kultura lis O ro kse g Jo  Mego rze si Gyakorlatok Regisztere be. Vila gszerte elismert, e s gyakorolt zenepedago giai mo dszer.  Az Argentin Koda ly Egyesu let ku ldete se, hogy a Koda ly-mo dszeren keresztu l elo segí tse az emberek zenei, e s integra lt fejlo de se t, tova bba  hí re t vigye Koda ly Zolta n filozo fiai, e s pedago giai alapelveinek.  Nem kell elkeseredniu k azoknak sem, akik a kurzust a karante n ideje n kí va nja k elkezdeni, ugyanis a tana ri ga rda egy nagyszeru  online programot kí na l a mo dszer elsaja tí ta sa ra. Carolina Wagner, az Egyesu let vezeto je mutatja be a kurzust: A vila gja rva ny, e s a ta rsadalmi ta volsa gtarta s u j kihí va sai okozta nehe zse gek ellene re az a va gyunk, hogy tova bbra is mino se gi ke pze st nyu jtsunk a csoda latos zenepedago gia n keresztu l.  A helyzet felme re se nek e s az ege sz tana ri kar intenzí v munka ja nak ko szo nheto en, az Egyesu let az e ves Koda ly Pedago giai Ke pze se t teljes ege sze ben online kí na lja, mind az 1. szintu  mind a 2. szintu  ke pze se t.  Az 1. szintu  ke pze s mindazoknak a zene szeknek, ko rusvezeto knek, zenetana roknak, dia koknak szo l, akik meg kí va nja k ismerni ezt a mo dszert.  A 2. szintu  ke pze s azoknak szo l, akik ma r teljesí tette k az 1. szintet az Egyesu letu nkben, szemina riumainkon, vagy De l-Amerika ma s re sze n...  A kurzust teljes ege sze ben spanyol nyelven tartja k oktato ink; Guadalupe Cicardo, Sergio Bertagni, Jorge Fuentes, Mariana Pechuan e s Carolina Wagner. 

 AZ ARGENTIN KODA LY EGYESU LET KARANTE N IDEJE N IS VA RJA HALLGATO IT 

Bemutatkozik a tanári kar 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=0_kodaly_modszer
http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=0_kodaly_modszer
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/staff/
https://asociacionkodalyargentina.org/staff/
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Bemutatkoznak az Egyesu let tana rai 
Elsőként Carolina Wagnert kérdeztem...  

 

Hogyan találkozott a Kodály-módszerrel? Ma r e desanya m hasa ban. Ahogyan Koda ly mondta. Gyermekkorom o ta szoros kapcsolatban voltam ezzel a mo dszerrel. Magyar szu lo k gyermekeke nt, le ve n e desanya m, Gabriela E bersz de Wagner, egyike a Koda ly-mo dszer terjeszto inek, e desapa mmal, Ladislao Do monkossal egyu tt, e s a testve remmel, Catalina Piroska val. Zenei nevele semet maga to l e rteto do en e mo dszer szerint kaptam. A ja te kok e s az e nekek o ro mteli emle kei nyomot hagytak, ennek ko szo nheto en va lt ke so bb a zene szakmai e letem ko zponti szereplo je ve .   
Mi vonzotta a Kodály-módszerben? Ma r a kezdetekto l, amikor a ltala nos iskola kban, zenepedago guske nt dolgoztam, a Koda ly-mo dszer mindig jelen volt oktata si gyakorlatomban, hiszen gyermekkoromban e n is ily mo don tanultam a zenei nyelv elemeit. Ez a taní ta si mo dszer felkeltette dia kjaimban a zenei fejlo de s ira nti e rdeklo de st, az egyu tt e nekle s sza nde ka t. Az a me ly meggyo zo de sem, miszerint minden gyermek potencia lis zene sz, e s a zenei fejlo de s pozití v hata ssal van a szeme lyise g nem csupa n zenei aspektusaira — mint az intelligencia fejlo de se re —, vezetett oda, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogyan tudom a Koda ly-mo dszert nagyobb le pte kben is Argentí na ba hozni.  
Miért találja fontosnak a módszer terjesztését, és a vele 
való munkát? Ez volt a kutato munka m ke rde se. To bb mint o t e ven keresztu l arra to rekedtem, hogy megtala ljam a tananyagot e s a didaktika-mo dszertant, amit gyakorlatba u ltethetek. Ez az e rdeklo de sem lett 2006-ban dí jazva, amikor kutata si o szto ndí jat kaptam a Magyar Tudoma nyos Akade mia e s az akkori Oktata si e s Kultura lis Miniszte rium ta mogata sa val. A ke rde semre igenlo  va laszt kaptam. I gy to rte nt, hogy 2012-ben, egyu tt a mo dszer ne ha ny szerelmese vel, megalapí tottam az Argentin Koda ly Egyesu letet.  
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Amennyiben volt már lehetősége Magyarországra 
látogatni, mi volt a legjobb tapasztalása? To bb alkalommal voltam Magyarorsza gon, o seim, szu leim, testve reim fo ldje n. Ott lenni olyan nekem, mintha otthon lenne k. Felbecsu lhetetlen e rte kkel bí r mindaz, amit ott tanulok, valaha nyszor ott ja rok. Tana raimmal mindig tala lkozom, akiket ma ma r a bara taimnak mondhatok.  
Mit gondol a magyar zenéről? A magyar zene az anyanyelvi zene m. Ezt akkor fedeztem fel, amikor a Koda ly-mo dszert kutattam. Ez az a zene, amely legkora bbi emle keimbo l visszhangzik. Tala n, ha ez a lenyomat nem lett volna ilyen ero s, nem az lenne k, aki ma vagyok.  
 

Az oktatókkal készített további interjút a hírlap következő 
számaiban olvashatják. 

 

Koda ly Szemina rium San Juan -ban, 2017. ju lius 1.  

Gyermekko rus tala lkozo , Mindszentynum Kultura lis Ko zpont, Buenos Aires, 2017.  
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 Elkezdene nk tanulni a Fo ld ma sik fe lteke n le vo  ta volni orsza g nyelve t, ha me g az is bizonytalan lenne sza munkra, hogy valaha eljutunk oda egya ltala n?  Ha senki de senki nem besze lne  a csala dunkban azt a nyelvet, a felmeno ink nem onnan sza rmazna nak, nem lenne nek onnan me g csak ta voli unokatestve reink sem, e s tegyu k hozza ; ha ez lenne a vila g egyik legnehezebb nyelve. Igaz, gondolataink legsokoldalu bb, legszí nesebb kifejeze se t megengedo  nyelve, de vajon elkezdene nk tanulni?  Mi motiva lna benne? A hangza sa? Az egzotikussa ga?  Nos, a Szent La szlo  Iskola no vende kei ko zu l 15 kisgyerek u gy do nto tt, hogy me g to bbre va gyik, mint a tavaly tanultak, e s folytatna k a magyartanula st, valamint tova bbi 16 kisgyerek szerette volna ide n u jonnan elkezdeni a magyaro ra kat. Lelkes tanulo i a magyar nyelvnek, to bb esetben a szu leikkel egyu tt; az online tanula s leheto ve  teszi, hogy egyszerre vegyenek re szt az o ra n kicsik e s nagyok.  A Szent La szlo  Iskola ku lo nlegesse ge, hogy noha neve ben magyar iskola, magyar gyo kerekkel, a dia kjai argentin sza rmaza su ak.  

A SZENT LA SZLO  ISKOLA BAN  MA R HETEK O TA ZAJLIK A MAGYARTANULA S 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Ivan Cammisa 3/B 
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Megkértem a gyerekeket, hogy mutassák meg nekem 
rajzban, hogy hogyan képzelik el Magyarországot. Va ltozatos elke pzele sek szu lettek. Volt aki, mint Ivan 
Cammisa, valósághű képet szeretett volna rajzolni. Megke rte az anyuka ja t, hogy mutasson neki ke peket Magyarorsza gro l; nagyon megtetszett neki a Budai Va r, a Parlament, amit meg is o ro kí tett. Az o to dik oszta lyos In aki Allidiere, a harmadik oszta lyos  
Thomas Gómez Ibarra és az első osztályos Irina 
Sanchez is így vélekedett. Irina kora ellenére komoly te ma t va lasztott; a Cipo k a Duna-parton emle kmu vet, valamint a Parlamentet o ro kí tette meg a magyar za szlo  mellett.  

Irina Sanchez 1/A 

In aki Allidiere 5/A 
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Julieta Dib Alvarez és a Perelman testvérek, 
Victoria és Matías a magyarországi hétköznapokon gondolkodtak. Victoria azt mondja, hogy hia ba van Magyarorsza g olyan messze, mind ugyanolyan emberek vagyunk, í gy a magyarok az argentinokhoz hasonlo an a te ren ugyanu gy szeretnek zene t hallgatni, kutya t se ta ltatni, ja tszani... 

Matí as mama ja ela rulta, hogy lelkesí tette elso  oszta lyos kisfia t a feladat, a Magyarorsza gro l valo  gondolkoda s, e s nagyon reme li, hogy egy napon majd ella togathat oda.  

Victoria Perelman 6/B 

Matí as Perelman 1/B 
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Az elso  oszta lyos Martí n Lorenzo-to l, a harmadikos 
Jazmín Corzo-to l, a negyedikes Lara Torres-to l e s az o to dikes Pilar Lipp-to l kaptam a legszí nesebb rajzokat. Szí vet melengeto , hogy ilyen szeretettel gondolnak Magyarorsza gra, amit a rajzon fanta ziadu san mego ro kí tettek.    

Martí n Lorenzo 1/B 

Pilar Lipp 5/B 

Thomas Go mez Ibarra 3/A 
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A Kőrösi Csoma Sándor Programnak hála “házhoz 
jött” a Szent László Iskola növendékeihez a magyar 
nyelv, így tovább álmodozhatnak arról, hogy 
egyszer majd személyesen is megcsodálhatják a 
Parlamentet, sétálhatnak Budapest terein, a Duna-

parton… Azon dolgozunk, hogy akkor már a sarki 
pékségben “Jó reggelt”-tel köszönjenek, és magyarul 
kérjék a friss, ropogós kakaós csigát.  

 

Julieta Dib Alvarez 1/A 

Jazmí n Corzo 3/A 
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Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar 
nyelv tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?                        
A hírlap minden számában egy-egy tanítványomat 
kérdezem…  

Raffaella Pierotti taní tva nyommal ma rcius ve ge n kezdtu k a magyaro ra kat online. Nagyon tehetse ges, szorgalmas la ny. Heti ke tszer tala lkozunk; 1-1,5 o ra ban gyakoroljuk a magyart. A Diaszpo ra Ta borban szerzett e rte kes szo kinccsel e rkezett az o ra imra, e s ma ma r ege sz mondatokban besze l magyarul. 
Mi motiválja Raffaellát a magyartanulásban?  “Kicsi korom o ta sok emberto l hallottam magyar szo t a ko rnyezetemben. A szu lete snapokon, az o sszejo veteleken, de legfo ke ppen akkor, amikor a nagymama mat la togattam meg. Emle kszem, hogy amikor kisebb voltam, e s na la to lto ttem egy-ke t hetet tu nde rmese ket fordí tott le nekem. E lvezetes volt, hogy nem csupa n felolvasta a mese ket, hanem e rzelmesen, a hangja val ja tszva besze ltette a szereplo ket - kalandke nt e ltem meg, amikor mese lt. Emle kszem, hogy a kedvencem a “A legkisebb kira lyla ny e s a so ” mese je volt. Mindig meg akart taní tani magyarul, de a ta volsa g miatt erre nem volt leheto se g. Szavakat tanultam to le, mint nagymama, ko szo no m e s szeretlek. Nagyon meghato  volt la tni az arca n az o ro mo t, amikor elkezdtem haszna lni ezeket a szavakat. Azt hiszem, a magyar nyelvet a vele to lto tt 
pillanatokkal társítom, és ez nagyon boldoggá 
tesz.”  
 

 

 

 

 

 

MIE RT E PPEN MAGYARUL?       
Szabadidőben magyar nyelvtanulás 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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38-an egy szoba ban? Ra ada sul u gy, hogy mindenki ta ncol? Ma jus 7-e n, bizony, e ppen ez to rte nt. 
 Ko zel 40 ember csatlakozott az elso  online ta ncha zhoz, ahol moldvai ta ncokkal ismerkedhettek meg a re sztvevo k. A nyí lt ta ncoktata son a kezdo k e s a gyakorlott ta ncosok is tanulhattak u jdonsa gokat, ke pesse geiknek megfelelo  ta ncmotí vumokat. Ki-ki otthona ban szorí tott egy kis helyet, az asztalokat, sze keket kicsit fe lretolva, ahol egyedu l vagy csala dosan gyakorolhatta k a ke pernyo n keresztu l la tottakat.  A szo beli magyara zatok ke tnyelven hangoztak el, hogy sze lesebb ko rben bevonhassuk az e rdeklo do ket. Ko szo net e rte mentorunknak, Kerekes Miklo snak! A ta ncok ko zo tti szu netekben, kis pihene s ko zben 
csujogatásokat, táncszókat is tanultunk, amik szorosan hozza kapcsolo dnak a jo kedvu  ta ncmulatsa gok hangulata hoz. Egy hosszabb szu netet is beiktattunk az online ta ncha z ko zepe fele , amit arra haszna ltunk fel, hogy egy prezenta cio ban ro viden bemutassuk a moldvai csa ngo k to rte nelmi szerepe t, szo t ejtettu nk ta ncaik eredete ro l, valamint annak fontossa ga ro l, hogy elszigetelt helyzetu k oka n a magyar kultu ra t, nyelvet e s ne phagyoma nyt egyedu la llo an re gies e s archaikus forma ban o rizte k meg mind a mai napig. Sok ma s mellett, eze rt is ha la val e s nagyrabecsu le ssel gondolhatunk ra juk. 
Viseletüket képekben is bemutathattuk azoknak, aki figyelemmel kí se rte k a kis o sszefoglalo nkat. Ezuta n u jra a ta nce  volt a fo szerep, a ta ncha z ve ge re pedig 
játékos, ritmikus mozgásformákat tartogattunk. Nagyon o ru ltu nk a sok re sztvevo nek, e s annak, hogy sokfe le ko zo sse gbo l e rkeztek az emberek. Voltak cserke szek, ta ncosok, tana rok, csala dok Argentí na bo l e s Uruguaybo l is. Minden koroszta ly ke pviseltette maga t.  

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

KNAPECZ KATA ÉS TÓTH ANDRÁS 
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Ku lo nleges, elso re szokatlan e lme ny volt ennyi figyelo  szempa rral ku lo n-ku lo n, de me gis egyu tt lenni. O ro mmel tapasztaltuk, hogy a ta ncha z ko zben nagyon ko zvetlen, kedves hangulat alakult ki, sza munkra is jo l estek a ko szo no  szavak e s az e rdeklo do  tekintetek, de legfo ke pp az aktí v re szve tel. Jo  volt la tni, ahogy a ta ncha z ve ge n, miuta n megko szo ntu k, hogy ennyien megtiszteltek minket figyelmu kkel, az elko szo ne s uta n is me g jo  negyedo ra n a t tartott a konferenciahí va s, a szeme lyes besze lgete sek e s u dvo zletek miatt, hiszen ez kiva lo  alkalom volt arra, hogy ta voli bara tok la thatta k e s hallhatta k egyma st. La thato an mindannyian nagyon va gyunk ma r a szeme lyes tala lkoza sokra.  
 Az e rdeklo de sre valo  tekintettel a ta ncha zat 
kéthetente szervezzük meg, a második alkalomra ma jus 21-e n keru lt sor, ahol ma r Brazí lia bo l e s Chile bo l is jelentkeztek be magyarok. Ezen az alkalmon isme teltu nk e s u j ta ncokat is tanultunk, a hosszabb szu net alatti elo ada s te ma ja pedig a moldvai 
hangszerek és a tánczene volt. Egy váratlan felaja nla snak ko szo nheto en mentorhelyettesu nk, Edi 
Bonapartian jóvoltából élőzenei bemutató is tarkí totta az elo ada sunkat, aki a moldvai csa ngo k jellegzetes fafu vo s hangszere n, a tilinko n, majd az o tlyuku  kavalon e s a hatlyuku  furulya n is ja tszott neku nk. 
 Ju nius 18-a n 20:00 o rakor isme t tala lkozunk!  
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Ne pdalok rejtelmei – rejtve nyek ne pdalai A karante n miatt tova bbra is online tartjuk a 
néptáncórákat, próbákat és táncos eseményeket. Ma jus 9. o ta a legkisebbekkel, a Tilinko kkal is 
elkezdődött a munka, amire heti rendszerességgel ke szu lu nk, e s igyekszu nk mine l ja te kosabb, kreatí vabb feladatokat adni a gyerekeknek. A ta nc mellett ne pdalokat is tanulunk, melyek szo vegei sokszor ege szen u j szavak, kifejeze sek tanula sa t teszik leheto ve , ami a magyar szo kincsbo vu le st is elo segí ti. A dalok szo vegei olykor ma s e rtelemmel is telí to dnek, ezeket egyu tt szoktuk megfejteni, megbesze lni, aka r egy rejtve nyt. Ennek a fordí tottja, amikor egy ke psorozat rejt egy ne pdalt. Nemcsak a gyerekek, hanem a felno ttek is elo szeretettel keresik meg a ke pek ko zo tt megbu jt ne pdalokat, amiket azta n ko zo sen e nekelu nk el. Az igaza n lelkesek pedig saja t ke prejtve nyeket ke szí tenek ta rsaiknak, melyeket e lvezettel fejtu nk meg mi is. I me ne ha ny rejtve ny, jo  szo rakoza st! 

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

KNAPECZ KATA ÉS TÓTH ANDRÁS 

 

 (Megfejte sek:  elso , ma sodik, harmadik) 

https://www.youtube.com/watch?v=n-6OmEYAeOE
https://www.youtube.com/watch?v=O-YSzVszlrc
https://www.youtube.com/watch?v=mtphqAJu6Xk
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„U gy tetszik, hogy jo  helyen vagyunk itt” Ta bortu z karante n ideje n 

Június 13-án ismét körbe ültük a cserkészek szívet
-lelket melengető virtuális tábortűzét, 
melynek fénye Argentínától Brazíliáig világított.   A ke t orsza g cserke szei ko zo sen ke szu ltek e nekekkel, video kkal, melyeket ke t, „re go ta fiatal” cserke sz visszaemle keze seike nt ne zhettu nk meg. Az eseme nyt a cserke szekre jellemzo  vida m hangulat, 
leleményesség és bizakodás jellemezte. Ennek jegye ben nosztalgia zott a ke t o reg a megpro ba ltata sokat hozo , de u jfajta o sszefoga st eredme nyezo , „sok e vvel ezelo tti” karante nro l, hogy milyen kreatí v mo don oldotta k meg „akkor” az elku lo ní tettse gben is a kommunika cio t e s egyma s ta mogata sa t. Re szt vehettu nk az orsza gok ko zo tti vete lkedo n is, ahol Marhadonna e s Rohadtdinnye csapatai versenyeztek egyma ssal.  A ta bortu zet Lomniczy Mátyás biztato  szavai za rta k: „Ne ha ny nappal ezelo tt majdnem mindnya jan, akik most itt a tu z ko ru l vagyunk, re szt vettu nk a 100 e ves trianoni megemle keze sen, ahol nem annyira egy gya szos vagy egy negatí v megemle keze s volt, hanem egy inka bb pozití v fogalmon volt a hangsu ly, me gpedig azon, hogy o sszetartozunk. Nehe z egy jobb szo t tala lni, ha a cserke szetu nket e s azon belu l a ta bortu zeket szeretne m elemezni. O sszetartozunk. 
Cserkésztestvérek vagyunk, bárhol is vagyunk a 
világon. És szintén érdekes megfigyelni, hogy most, hogy ez a Covid-ja rva ny mindnya junkat az otthonunk falai ko ze  za rt, me gis valami nagyobb falak megdo ltek, e s sikeru lt egyu tt szervezni e s e lvezni egy ilyen fajta ta bortu zet to bb orsza gbo l, jelen pillanatban Argentí na bo l e s Brazí lia bo l.  

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

KNAPECZ KATA ÉS TÓTH ANDRÁS 
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Igaz, nem o lelhetju k meg egyma st, nem ta ncolhatunk a tu z ko ru l, nem e rezzu k a mellettu nk le vo  meleg keze t a szeretetko rben a ta bortu z ve ge n, de me gis egy ma sfajta, egy u jfajta kapcsolat alakul ko zo ttu nk a ta volsa g ellene re. E s ez nagyon pozití v. Ta vozzunk 
erről a tábortűzről azzal a gondolattal, hogy 
képesek vagyunk a nehézségek és viszontagságok 
ellenére újszerű foglalkozásokat, újszerű 
kapcsolatokat teremteni. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Cserke szek vagyunk, e s Va ci Miha lyt ide zve: „A célt látjuk, a járható úton elindulunk, 
merünk és mást is hívunk magunkkal.” Befejeze su l va runk minden e rdeklo do t 2021. janua r 
elején egy kiscserkész-, őrsvezető- és 
segédtisztvezető-képző táborra itt, Argentínában, ha Isten e s a hato sa gok u gy akarja k. Bí zzunk, hogy igen. Jo  munka t!” Ko szo nju k a felemelo  e lme nyt mindenkinek, aki megszervezte e s leheto ve  tette, hogy isme t ilyen sokan o sszegyu lhessu nk! 
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A RA KO CZI SZO VETSE G felhí va sa ra Magyar vagyok 2020 „U zenju nk a jo vo  magyarjainak!”  video u zenetet helyezett el a virtua lis ido kapszula ban                                       A ZRI NYI IFJÚ SA GI KO R!   
Az időkapszula 2020. júnis 4-én ünnepélyesen bezárult, 

legközelebb 2040. június 4-én nyílik ki.  

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

VÁGÁSI-KOVÁCS ANNA 

https://www.rakocziszovetseg.org/hirek/749-magyar-vagyok-2020
https://www.magyarvagyok2020.hu/
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Idén 70 fiatal indult a versenyen. Ausztráliából, Kanada bo l, az Amerikai Egyesu lt A llamokbo l e s Argentí na bo l kapott pa lya zatokat a zsu ri.  
Argentínából egyedüliként Ronan Priscila 
bejutott a verseny döntőjébe, ahol a 
magyarországi szakmai zsűri az ő szavalatát 
értékelte a legjobbnak idén! Prisci a Zrí nyi 
Ifjúsági Kör hétvégi iskolájának diákja, március o ta rendszeresen tala lkozom vele tehetse ggondoza s kerete ben - to bbek ko zo tt a versenyre ke szu lve -, ko szo nheto en a Ko ro si Csoma Sa ndor Programnak.  Nagyon bu szke k vagyunk Priscire! Potyogtak az o ro mko nnyeink. A magyar ko zo sse get meghatotta ez a kimagaslo  eredme ny. A  Zrí nyi Ifju sa gi Ko r dia kjai, tana rai meglepete ssel ke szu ltu nk Prisci sza ma ra; í gy gratula ltunk neki.  A versenyen Ame lie, Prisci ba jos hu ga is indult. E desanyja gondos nevele se mellett biztosak vagyunk abban, hogy Ame lie ro videsen Prisci nyomdokaiba le p! Alig va rjuk, hogy a sok sok tehetse ges, a verseket szereto , diaszpo ra ban e lo  fiatal szavalata t meghallgathassuk jo vo re is. Gratula lunk minden re sztveto nek, csala djaiknak, a felke szí to tana roknak, ko szo nju k a szerveze st a Kanadai Magyar Kultura lis Tana csnak! E letre szo lo  e lme nyt adott! 

BU SZKE K VAGYUNK!  Elhoztuk a MegaVers a Diaszpo ra ban 5. tehetse gkutato  versmondo  verseny     elso  helye t! 
VA GA SI-KOVA CS ANNA 

https://www.youtube.com/watch?v=APSV861yVb8&t=2s
https://youtu.be/zZYcm-DTnv8
https://youtu.be/zZYcm-DTnv8
https://www.youtube.com/watch?v=_D4yvr-z2aY&t=4s
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KARANTÉN MESÉK 

BOLOND IDŐK 

Ronan Priscila és Lajtaváry Zsú 
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Volt egyszer egy kisla ny. Neve  Amelie volt. Egy reggel fele bredt e s megreggelizett egy almatorta t, e s evett hozza  egy paprika t. Azta n ivott “mate”-t e s ment a ruha it kimosni. Tett egy kis moso port a moso ge pbe e s amikor ez elkezdett forogni bekukucska lt e s e szrevette, hogy benne volt a cica ja. Gyorsan kikapcsolta e s kivette a szege ny a llatot. Nagyon vizes volt e s nagyon meg volt ijedve. Eze rt kivett egy pulo vert a szekre nybo l e s betakarta a szege ny kis macska t. Melegí tett neki egy kis tejet e s Matyika, a kiscica, megitta az ege szet. Akkor Amelie u jra bekapcsolta a moso ge pet. Ez megint kezdett forogni e s most pedig hirtelen egy macko t la tott benne. Egy igazi kis macko t. Amelie egy kicsit fe lt, hogy az a llat ba ntani fogja o t. Eze rt leva gott egy darabka ce rna t az ollo val e s ezzel csina lt neki egy kis po ra zt.  
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A kisla ny ke szí tett neki egy kis a gyat is, pa rna t, takaro t e s egy ha ziko t. Csak egyvalami hia nyzott me g. Amelie nem tudta mit eszik egy macko  de volt neki otthon egy macko ko nyve. Ezt kezdte olvasgatni e s kitala lta, hogy ez egy pandamacko  volt. U gy hí vta o t, hogy Dodo . A ko nyvben azt olvasta, hogy a panda k bambuszt esznek. Pont volt neki otthon egy kis bambusza. Azt oda is adta neki, hogy megegye. Most ma r nem fe lt. Amelie u gy e rezte, hogy ma r jo  bara tok lehetnek, szo val levette a nyaka ro l a kis po ra zt. A kisla ny e s Matyika megmutatta k neki az ege sz ha zat. Kinyitottak minden fu ggo nyt e s ablakot e s a reggeli ragyogo  nap besu to tt a ha zba. Egy gyo nyo ru  kila ta s volt egy nagy zo ld parkra, sok szí nes vira ggal e s magas fa kkal. Dodo  ro gto n oda akart menni. Nagyon szeretett fa ra ma szni. Csak egy proble ma volt. Amelie la tta a te ve ben, hogy az ege sz vila gon volt egy ví rus ami a levego ben utazott. Eze rt nem volt szabad kimenni a parkokba. Dodo nak ez furcsa volt mert sok gyereket la tott a ja tszo te ren.  
Amelie felaja nlotta nekik, hogy menjenek megne zni mi van me g a moso ge pben. Tala n volt ma sik meglepete s. Bekapcsolta k e s ez u jra kezdett forogni. Most az egyszer nem volt benne semmi, csak a ruha amit a kisla ny tett bele. Egyszercsak megjelent Amelie e desapja. Az egyik keze ben volt egy u veg so r e s a ma sikban egy u veg bor. Kivette a dugo t az egyikbo l e s megitta az ege szet, azta n pedig a ma sikat. Mind a ke t u veg u res volt. A kisla ny nagyon szomoru  lett amikor la tta mit csina lt az apja. Hozott neki egy jo  nagy poha r friss vizet e s egy pa r papucsot, hogy ke nyelmesebben legyen. Az e desapja leu lt, megitta a poha r vizet e s Amelie adott neki egy fu zetet. Azt ke rte to le, hogy í rja bele tí zszer azt, hogy “nem szabad re szeg lennem”. Azta n mutatott neki egy fe nyke pet ahol nagyon boldogok voltak e s nem volt re szeg. Amelie mondta neki, hogy olyan sze p volt azon a ke pen, de most olyan furcsa az arca e s olyan piros az orra. Miuta n megmutatta neki a fe nyke pet kikpacsolta a la mpa kat mert az e desapja nak fa jt a feje. A kisla ny, Dodo  e s Matyika leu ltek melle  e s Amelie kezdett olvasni egy ko nyvet, hogy az apja elaludjon.  



51 

Tudta, hogy szomoru  volt mert nem tudott kimenni a ha za bo l e s nem mehetett dolgozni e s az rossz volt a csala dnak. De a kisla ny azt is tudta, hogy minden u jra jo  lesz. Sokszor a gyerekek okosabbak mint a felno ttek. 
Amikor e desapja ve gre elaludt Amelie e s az a llatai kimentek a konyha ba e s egy villa val megette k a cseresznye ket amik a hu to ben voltak. Mí g ott u ltek Dodo  elke pzelte, hogy a parkban van egy hinta n e s, hogy sok fa ra tudott ma szni. Ko ru lo ttu k sok szí nes  pillango  ro pko do tt. Amelie kivett a ta ska ja bo l egy kis pe nzt e s megige rte Dodo nak, hogy amikor eltu nik a ví rus mind egyu tt fognak menni a vida mparkba. Azt a pe nzt fe lreteszi a bele po kre e s eltette a kismalac perselye be. I gy nem fog elveszni.  



52 

Letette a perselyt az í ro asztalra, a tolltarto ja melle  e s megfogta a sepru t, hogy egy kicsit kitisztí tsa a ha zat mielo tt fele bred az apja. Meggyu jtotta a tu zet is, hogy fo zzo n valami finom ebe det. Ez biztos jo t fog tenni e desapja nak. Szege ny majdnem olyan sova ny volt mint egy csontva z. Az uto bbi ido ben nem evett nagyon jo l. Mí g sepert Amelie visszaemle kezett arra, amikor uto lja ra utazott villamoson. Olyan re ginek tu nt neki az a pillanat pedig csak egy ho nap telt el azo ta.  

A reme nykedo  kisla ny tudta, hogy minden u jra helyre fog jo nni. Ha mindenki vigya z saja t maga ra e s egyma sra a helyzet javulni fog. Mind egyu tt le fogja k tudni gyo zni a ví rust. Amelie o ru lt, hogy nincsen egyedu l. Ott volt vele a ke t jo  bara tja, Matyika e s Dodo . 
Ezekben a bolond ido kben te is keresse l ta maszt e s szeretetet a csala dodban, bara taidban. Nem vagy egyedu l!  

 

Ve ge        
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 U res ma r a fecskefe szek Itt az eszterhe j alatt, U res ma r a go lyafe szek Teteje ben a ke me nynek... Va ndor ne pe ott halad. 
 Ott a messzese g homa lyin, Ott az e gnek magasa n. La tom me g, mint kis felho ket, Vagy ma r nem is la tom o ket? Csak u gy ke pzelem tala n. 
 Elro pu lnek, elro pu lnek, Tavasz s nya r vende gei, E s o ket ma r nemsoka ra A kertek s mezo k vira ga S a fa k lombja ko veti. 
 Mint szesze lyes ho lgy, a mennybolt Majd borul, majd kideru l. Ajka me g mosolyg, s szeme be Ko nny tolu l... ennek sincs ve ge, S ajka n ujra mosoly u l. 
 Bu s mosolyga s e s vida m ko nny! Csoda latos kevere k. E szreve tlen karon fogja E s egy ma s vila gba vonja A merenge s embere t. 
 O rahosszat elmerengek, E s ha egy elejtett ta rgy Vagy harang, amely megkondul, Fo lriasztott a lmaimbul: Elme m, nem tudom, hol ja rt?  
 

 

 

 

 PETO FI SA NDOR: O sz eleje n 

A HO NAP VERSE 
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KARANTE N PERCEK Magyarra fel! 4.  5x5 perc ja te k a szavakkal  
TYU K        AKVA RIUM LO           KALITKA PAPAGA J      AKOL HALACSKA     O L BA RA NY      ISTA LLO  

A LLATOK LAKHELYEI KÖSD ÖSSZE A MEGFELELŐT! 

A LLATHASONLATOK TEDD PÁRBA!  RITKA mint a ...            (TEMPLOM) EGERE LASSU    mint a ...            NYU L /GYI K VE KONY mint a ...           (FEHE R) HOLLO  SZORGOS mint a ...           (TAVALYI) KOS E HES mint a ...             GILISZTA FU RGE mint a ...            HANGYA / ME H  OKOS mint a ...             CSIGA SZEGE NY mint a ...           FARKAS 

KLASSZIKUS  NYELVTO RO   
Ki tudja a leggyorsabban, a legtöbbször 
elmondani egymás után az alábbi 
mondatokat?  

 Fekte bika pata kopog a patika pepita ko ve n.  
 A da m ba tya m pa va t la tva n sza ja t ta tva n pa va va  va lt.   
 Jobb egy lu dnyak tí z  tyu knyakna l .  
 Nem minden fajta szarka farka tartakarba, csak a tarkabarka farku  szarkafajta farka tarkabarka.  

Madárnevek J vagy LY?  BAGO?        KARVA?  PAPAGA ?     HARKA ?  SIRA ?        FOGO?  FU R?        SEREGE ?  
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Ju niusban ido ja ra sjo slo , szerelem- e s ege szse gvara zslo  napok is ko vetik egyma st. Egyik legismertebb ido ja ra sjo slo  nap Meda rd napja (ju nius 8.), amiro l u gy tartja k, ha azon a napon esik az eso , akkor negyven napig esni fog. Ha aznap nem esik, akkor pedig negyven napnyi sza razsa g ko vetkezik. Keresztelo  Szent Ja nos napja vagy Szent Iva n-nap ju nius 24., ami a nya ri napfordulo  u nnepe. Ekkor Ka rpa t-medence-szerte tu zet gyu jtottak a falvakban, falu sze le n, vagy a fo ldeken, aminek ma gikus ero t tulajdoní tottak: tisztí to , gonoszu zo , szerelem-, e s ege szse gvara zslo  szerepe volt. A szertarta sos mo don meggyu jtott tu zet szalma bo l, ro zse bo l, ne hol a leszedett ma jusfa bo l rakta k, gyakran szaba lyos ne gyszo g alaku ra. A fiatalok pedig a tugrottak a tu z fo lo tt, egyedu l, pa rban vagy segí tse ggel. A tu z a tugra sa ko zben pa rosí to  dalokat is e nekeltek, melyek a szerelemvara zsla s eszko zeke nt szolga ltak. A ne gyszo gre rakott tu zro l az ala bbi e nek szo vege is tanu skodik: Megraktuk, megraktuk, ne gyszo gu re raktuk, egyik szo ge n u lnek sze p o regasszonyok, ma sik szo ge n u lnek sze p o regemberek, harmadikon u lnek sze p ifju  lea nyok, negyediken u lnek sze p ifju  lege nyek. Dicse rtesse k az Atya e vila gon! Ezen az e jjelen helyenke nt ha zassa got is jo soltak a la nyok: vira gbo l font koszoru t dobtak fel egy fu zfa ra, e s akie  fentmaradt, az me g abban az e vben fe rjhez ment. De nemcsak a szerelem e s ha zassa g ce lja bo l gyu jtottak tu zet, hanem tisztí to , gyo gyí to , terme kenyse gno vele s ce lja bo l is. A fo ldek mellett sokszor aze rt, hogy a je g ne verje el, a ka rtevo k ne tegye k to nkre a terme st, vagy, hogy a gabona e s a kender no vekede se t elo segí tse k. A tu zben ku lo nbo zo  no ve nyeket is megfu sto ltek, amiket ke so bb betegse g esete n haszna ltak fel a gyo gyí ta sra. 

JU NIUSI NE PSZOKA SOK 

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 
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TO CSNI A to csni egy nagyon egyszeru en elke szí theto  
nemzetközi népi étel, amit leggyakrabban ku lo n foga ske nt ta lalnak, de to ltele knek e s ko retnek is fogyaszthato . Sza mos va ltozata e s elneveze se mutatja, hogy sze les ko rben ismert e s ne pszeru  e telro l van szo . A to csni ku lo nbo zo  nevei: 

bandurák, bere, beré, berét, berhe, bramborák, 
cicedli, cicege, enge-menge, görhöny, hadi 

rántotta, harula, huláble, kremzli, 
krumplibaba, krumplimálé, krumpliprósza, 
lapcsánka, lapotya, lapotyka, lapsi, lepcsánka, 
lepkepotyi, mackó, macok, matutka, nyist, 

picskedli, plácki, ragujla, recsege, taccs, tócsi, 
toksa. A to csni alapja a reszelt nyers krumpli, amit olajban su tnek ki. A to bbi az í zle sre e s fanta zia ra van bí zva. Itt az alapreceptet mutatjuk meg, amit ki

-ki a maga tetsze se szerint ege szí thet ki. Hozza valo k (8-10 db): ½ kg krumpli 1 toja s 2 evo ana l liszt so  bors olaj A krumplikat megpucoljuk, lereszelju k egy ta lba, megso zzuk, e s a llni hagyjuk 10 percig, majd ke zzel jo l kinyomjuk belo le a levet. A reszelt krumplit o sszekeverju k a toja ssal, a liszttel e s a borssal, í zle s szerint fokhagyma t is adhatunk hozza . Ke zzel, vagy kana l segí tse ge vel lepe nnye  forma zzuk a massza t, amit serpenyo ben, meleg olajban su tu nk ki. Mindke t oldala t kb. 5-5 perc alatt su tju k aranybarna va . A ke sz to csnikat papí rszalve ta ra tesszu k, hogy a marade k olajat felszí vja, majd me g melegen, ropogo san ta laljuk. Adhatunk hozza  tejfo lt, sajtot, ku lo nbo zo  szo szokat, de e des va ltozatban is elke szí theto .  Jo  e tva gyat! 

KATA & ANDRA S KONYHA JA AMIKOR AZ O SZTO NDI JAS  HAZAI I ZEKRE VA GYIK 
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MAGYAR FILMEK 

KEMÉNYKALAP ÉS KRÚMPLIORR rendezo : Ba cskai Lauro  Istva n, í ro : Csuka s Istva n  
- A Nemzeti Filmintézet jóvoltából egy kattintással online elérhető, 
megtekinthető.  magyar ifju sa gi film, 1978. „Kisrece e s bara tai, a Vadliba o rs tagjai szo vetse get ko tnek, hogy kinyomozza k, hova lettek az a llatkertbo l a kismajmok. Mulatsa gos kalandjaik sora n folyton pe nze hes, gonoszkodo , intrikus felno ttekre akadnak. Ú tjukat folyton keresztezi  
Bagaméri, az álruhás, elátkozott fagylaltos, akitől senki sem akar fagyit venni. A nagysikeru  te ve sorozat moziva ltozata.”    
 

SARAJEVO rendezo : Ra thonyi A kos, 14+ 

- A Nemzeti Filmintézet jóvoltából egy kattintással online elérhető, 
megtekinthető.  magyar ja te kfilm, 1940. „Éva elutazik a szarajevói díszszemlére vőlegényével, báró Va rnay Miklo s kapita nnyal, amelyet Ferenc Ferdina nd tisztelete re rendeznek. A dí szszemle alatt tala lkozik egy orosz festo vel, Borisszal, e s beleszeret. Elhagyja vo lege nye t, e s elutazik 
Borisszal Oroszországba. Amikor kitör az első világháború, Borisz bevonul, e s E va egyedu l marad a festo  ellense ges 
családjával. ”                                                                                           
 

FILMAJÁNLÓ 

https://vimeo.com/399109191
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/sarajevo
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En Hungrí a al igual que en varios paí ses de Centro Europa, la situacio n originada por la pandemia esta  mejorando - difundio  el  „Rákóczi Szövetség.”  Sen alaron que en  el programa organizado para la Dia spora, se decidio  que los que se inscribieron para los campamentos, podra n  participar a partir del primero de septiembre del 2020. Aquellos que se inscribieron para los campamentos de verano (julio, agosto) podra n hacerlo en la segunda parte de este an o o en el pro ximo an o.  Ra ko czi Szo vetse g esta  preparando un nuevo evento a realizarse entre el 12-20 de septiembre llamado Szu reti Mulatsa gok.          En caso de ser de su intere s, podra  comunicarse con diaszpora@rakocziszovetseg.hu   
 

 

   

SECCIO N EN ESPAN OL 

Informo  la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado publicado este 23 de abril,  que, debido a la actual situacio n sanitaria y a sus consecuencias para el  movimiento y la congregacio n de los fieles y peregrinos, el  Santo Padre Francisco, junto con el  Comite  Pontificio para los Congresos Eucarí sticos Internacionales y el  Episcopado Hu ngaro, ha decidido aplazar el 52º Congreso Eucarístico 
Internacional ,  p rev isto  para  e l  pro ximo mes de septiembre en Budapest, Hungrí a,  la que se l levara  a cabo en septiembre de 2021 . /www.vaticannews.va/  

En el dí a de la Unidad Nacional Hu ngara,  conmemorando los 100 an os del llamado Tratado de paz de Trianon, en unio n con los habitantes de la Cuenca de los Ca rpatos, perterneciente a la antigua Hungrí a, se escucharon en Buenos Aires los toques de la campana de la  Iglesia Luterana Unida „La Cruz de CRisto”.  

Traducido por E va Szabo  

https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora
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 El Pastor Andre s Demes nacio  en Budapest, capital de Hungrí a el 29/04/1942. Llega en 1947 junto a sus padres a Argentina, huyendo del comunismo, a la edad de 5 an os. Su padre era Ingeniero Civil pero por lí nea paterna todos sus antepasados desde muchos an os fueron pastores o maestros. La llegada a Argentina, como para cualquier inmigrante, fue muy dura para la familia. Al an o siguiente de establecerse vino su abuelo de Hungrí a, Pastor de ma s de 70 an os y nace su hermano. La familia, concurrí a al culto celebrado por su abuelo en Capital Federal en un templo cedido por la Iglesia Anglicana, era en hu ngaro, cultos ecume nicos para luteranos y reformados. Su padre era reformado y su madre luterana. Los estudios primarios los curso  en el Colegio Lasalle, a pesar de ser evange lico fue aceptado en un colegio cato lico, la secundaria en el Colegio Nacional Manuel Belgrano. Al finalizar el secundar ingreso  a la Facultad Luterana de Teologí a. El primer destino como Pastor fue en La Falda, Co rdoba. (1968/1971) en el interí n fue ordenado el 1° de noviembre de 1969. En ese perí odo se caso  y en 1971 nace su primer hijo, Pablo. En ese mismo an o fue designado a Posadas, Misiones. Allí  permanecio  hasta 1978. En 1974 nacio  su hija Sari. 

En paz, y aceptando la voluntad de Dios, anunciamos, que ANDRA S DEMES  pastor luterano  ha regresado a su hogar con El Creador.            A los 78 an os que en paz descanse. 

OBITUARIO 
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Fue administrador de la I.E.L.U. (Iglesia Evange lica Luterana Unida), pastor de la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires, ayudo  al Pastor Hefty en la Iglesia "La Cruz de Cristo" y una vez por mes culto en San Nicola s. En 1980 viaja a EE.UU en un Programa para Pastores Jo venes. Despue s de un perí odo personal de mucha tristeza, la I.E.L.U. decide su traslado a San Nicola s pero ello no se realizo  pues viaje  a Azul y converso  con miembros del Consejo Directivo de La Transfiguracio n como Oscar Scappini y A ngel Pellini, quienes le manifestaron  el deseo de establecerse en la zona hicieron el llamado por escrito al Presidente de la I.E.L.U., en ese momento, Pastor Rau l Denuncio, quien acepto  fuera Pastor de la Congregacio n de Azul y Olavarrí a (Consejo au n en ese momento sin organizacio n), establecie ndose entonces en la ciudad de Olavarrí a y Azul en varios perí odos. Mientras tanto, atendí o  por muchos an os los cultos en idioma hu ngaro, una vez por mes, en la Congregacio n "La Cruz de Cristo" de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo su pascua el 17 de mayo de 202O. Ya descansa para toda la eternidad en la paz de nuestro Salvador. 
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 En el Dí a de la Unidad Nacional, el 4 de junio, se concreto  la recordacio n de Trianon. Junto a los becarios del Programa Ko ro si Csoma Sa ndor la comunidad hu ngara latinoamericana participo  del acto con aproximadamente 300 personas. Escribo tambie n en nombre de mis colegas, que fue una gratificante distincio n para nosotros la planificacio n de esta recordacio n, que para muchos de nosotros significo  y significa una imperecedera, enaltecedora y fortificadora experiencia en nuestra alma. No so lo nos reunimos para recordar, sino para fortificar nuestra pertenencia. Recordamos una de las ma s graves tragedias de la historia hu ngara: el desmembramiento de la Hungrí a histo rica (magna), y  la subordinacio n de su poblacio n bajo la  soberaní a de otros paí ses, como resultado del Dictado de Paz de Trianon, el 4 de junio de 1920. El Tratado de paz de Trianon firmado cien an os atra s, destrozo  cruelmente un paí s, trazo  fronteras separando hermanos. Au n así   la nacionalidad hu ngara extrajo valor de su lengua y de su cultura, y fue capaz de renacer despue s de semejante tragedia, demostrando su unidad. El 4 de junio redoblan las campanas, se encienden fogatas alego ricas. A todos los hu ngaros les duele profundamente Trianon. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Hungrí a de 282.000 km2 (325.000 km2 junto con Croacia y Eslovenia) se redujo a 93.000 km2, mientras que los restantes paí ses vencidos apenas tuvieron mí nimas pe rdidas territoriales. De los 18 millones de habitantes hu ngaros quedaron 7,6 millones dentro de los lí mites trazados por Trianon. Otros paí ses tomaron posesio n de Felvide k (Alta Hungrí a) y Ka rpa talja (Transcarpatia); Erde ly (Transilvania), De lvide k (Tierras del Sur) y O rvide k (Burgenland).  

Revisado por María Micsinay de Benedek Conmemoracio n del Tratado de TRIANON conjuntamente con la dia spora hu ngara sudamericana, programa organizado por los becarios del KCSP en el dí a de la Unidad Nacional 

MARTI  TIBOR 

Traducido por Isabel Ana Redl 

https://www.youtube.com/watch?v=gEPwzLoK118&fbclid=IwAR3Y-Z6fDv262QbLpktDBJ7xsg5fsuYqS-74g4W8ooEi_FF2uGrf8uIVxDE
https://www.youtube.com/watch?v=gEPwzLoK118&fbclid=IwAR3Y-Z6fDv262QbLpktDBJ7xsg5fsuYqS-74g4W8ooEi_FF2uGrf8uIVxDE
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 En la primera parte de la recordacio n, en nuestra evaluacio n histo rica delineamos los acontecimientos histo ricos principales que llevaron al dictado de paz, resumimos los antecedentes inmediatos anteriores a Trianon: las intenciones polí ticas de las potencias europeas dirigidas a la supresio n del Imperio Austrohu ngaro, el descontento de las elites polí ticas de las minorí as dentro de los territorios hu ngaros, los intereses polí ticos y econo micos de las potencias antago nicas, como así  tambie n la desafortunada polí tica hu ngara y situacio n cao tica en los meses posteriores a la guerra. Todo esto en conjunto llevo  a que el 4 de junio de 1920 se firmaran en el palacio del Gran Trianon ese dictado de paz que cerceno  en dos terceras partes la Hungrí a histo rica. En la segunda parte de nuestra exposicio n los becarios del KCSP presentamos videos mostrando la relacio n estrecha de la mu sica, la poesí a, y los bailes tradicionales con aquellos territorios segregados. La delegacio n encabezada por el conde Albert Apponyi llego  a Francia a comienzos de enero de 1920, portando toda la documentacio n recogida en un arduo trabajo que comprendí a factores e tnicos, etnogra ficos, histo ricos y docenas de argumentos. Mientras transcurrí an los debates del incipiente tratado esta delegacio n estuvo bajo custodia vigilada, es ma s, recie n el 16 de enero, despue s de la redaccio n definitiva del tratado le dieron la palabra al expositor principal, Albert Apponyi. Su discurso en defensa de la Hungrí a histo rica fue polí ticamente el ma s brillante y significativo del siglo XX. Sus argumentos no obstante no quedaron sin influencia, pero lamentablemente ya no pudieron desviar la decisio n de las potencias antago nicas. En la firma del tratado que puso punto final a la Primera Guerra Mundial estuvieron presentes los checoslovacos, los serbios, la delegacio n rumana, es decir la pequen a entente, aquellos paí ses que estaban interesados en el desmembramiento de Hungrí a. En representacio n de los paí ses vencedores estuvieron Inglaterra, Francia, los Estados Unidos e Italia, es decir, las grandes potencias de la entente. En la conferencia Hungrí a no tuvo la posibilidad de exponer sus argumentos contra las exigencias de los checoslovacos, rumanos y eslavos del sur, contra los falsos datos e tnicos y los cuestionamientos en su contra, los antagonistas en realidad no precisaban nada ma s que dos delegados, para firmar el tratado definitivo.  
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 Como consecuencia de las cla usulas del Tratado de Trianon Hungrí a perdio  los dos tercios de sus territorios y de su poblacio n. Rumania consiguio   la Partia y Transilvania, los eslavos del sur las Tierras del Sur, Checoslovaquia en tanto las Tierras Altas y Transcarpatia. Desde otro enfoque, esta paz tambie n ato  de pies y manos al paí s, al imponer grandes indemnizaciones a Hungrí a, maximizando su eje rcito a 35.000 efectivos, y agregando numerosas limitaciones econo micas y castrenses que imposibilitaron au n ma s al ya desmembrado paí s. Considerando todos estos hechos, podemos expresar que el Tratado de Trianon fue un dictamen impuesto a la fuerza que decidio  unilateralmente sobre Hungrí a, y el cual finalmente nego  todos aquellos principios por los cuales habí a nacido.  A pesar de que la intencio n manifiesta de los paí ses antago nicos era la extensio n de sus propios territorios y la independizacio n de los mismos, la realidad que se percibe en la conferencia de paz era que lo que deseaban era quitar la mayor extensio n posible del territorio hu ngaro, y conseguirlos para sí  mismos. En lugar de paí ses estado, surgieron pequen os paí ses de muchas nacionalidades, en tanto los habitantes hu ngaros quedaron varados como minorí as en e stos. El 4 de junio quedo  como un dolor intenso y no perecedero en el corazo n de los hu ngaros, el cual despue s de transcurridos cien an os sigue siendo una de las mayores tragedias que alcanzo  a nuestra patria. El injusto tratado de paz con que culmino  la Primera Guerra Mundial condujo a graves consecuencias: implicancias para la vida cotidiana, traumas insuperables para el paí s por igual desde lo comercial, espiritual, cultural. Lugares significativos de la historia hu ngara quedaron fuera de los nuevos lí mites del paí s.  Psicolo gicamente lo ma s doloroso fue la pe rdida vivida a nivel familiar. Aldeas y pequen as ciudades fueron cortadas en dos, miembros de la misma familia quedaron separados. A muchos no les quedo  otra salida que emigrar y cerca de medio millo n de personas comenzaron su emigracio n, muchos asenta ndose en Hungrí a. Los que permanecieron en sus tierras pasaron a ser ciudadanos de segunda (minorí a) y perdieron de un dí a al otro la seguridad de sus vidas.  En Budapest muchos fueron alojados en vagones y coches de las terminales de tren, porque la Hungrí a pos-Trianon no estaba preparada para tal inundacio n de inmigrantes hu ngaros.  
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 Entre los habitantes hu ngaros de la dia spora muchos se sienten identificados: sus antecesores, tanto debido a Trianon o a sus consecuencias no tuvieron otra salida que dejar su patria, su tierra natal. Debemos todo nuestro reconocimiento y respeto a aquellos quienes debidos a su hungaridad sufrieron discriminacio n y los que au n hoy en dí a la padecen. Junto a la pe rdida de los tesoros naturales y de las fuentes de energí a, el golpe ma s duro fue la pe rdida de la poblacio n. Los hu ngaros que quedaron fuera de los nuevos lí mites perdieron sus derechos cí vicos, en muchos casos hubo deportaciones colectivas, humillaciones; son recuerdos dolorosos, imborrables. Debemos respeto a aquellos que conservaron su sentimiento patrio hu ngaro, en esos tiempos, cuando por hacerlo les correspondí a el exilio, sanciones y amargos destinos. Agradecemos a aquellos quienes creyeron y creen invariablemente en el futuro hu ngaro y transmiten la conciencia, el conocimiento hu ngaro a las generaciones siguientes. El objetivo de nuestra conmemoracio n es que, conociendo nuestro pasado saquemos fuerza y valor para la unidad nacional, en el presente reforzando nuestro futuro. Declaramos, que en ocasio n del cente simo aniversario, sentimos dolor y con todo derecho, pero debemos reconocer que esto nos da la posibilidad, de continuar lo que nuestros ancestros defendieron y nos legaron. Nos debe llenar de orgullo que nuestros tatarabuelos y bisabuelos, defendieron la patria desde el borde mismo de la tumba: existí a la tangible realidad de que en el oton o de 1919 el estado hu ngaro no sobrevivirí a al atentado que perpetraron en su contra. El derrumbe econo mico ahogaba el paí s, que estaba ocupado en sus dos terceras partes por extranjeros, y existí a la posibilidad de que lo repartirí an los estados sucesores.  Hungrí a se irguio , y a costa de un gran esfuerzo se recupero : nuestros ancestros creyeron en el futuro hu ngaro, dentro y fuera de sus fronteras. Encomendamos el estado cristiano hu ngaro que fundo  el rey San Esteban, como una vez lo hizo nuestro primer rey aposto lico, bajo la proteccio n de Nuestra Sen ora de los Hu ngaros (Patrona Hungariae). Aquí  estuvimos, aquí  estamos y aquí  estaremos!  A la ceremonia de recordacio n la siguio  el encendido de velas, portadas por todos los asistentes. 
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 El me todo Koda ly fue seleccionado en 2016 en El Registro de Mejores Pra cticas de Salvaguardia de la UNESCO. Es un me todo de ensen anza musical mundialmente reconocido y practicado. La misio n de La Asociacio n Koda ly Argentina  es fomentar el desarrollo musical e integral de las personas a trave s de las herramientas de la Concepcio n Koda ly. Difundir los principios filoso ficos y pedago gicos de Zolta n Koda ly. 
Carolina Wagner, presidente de La Asociacio n, presenta el Curso de Formacio n en Pedagogí a Koda ly 100 % en Modalidad ON-LINE que ofrece la Asociacio n durante la cuarentena: A pesar de las dificultades que nos presenta la pandemia y de los nuevos desafí os del aislamiento social es nuestro gran deseo poder seguir brindando una formacio n de calidad en esta maravillosa pedagogí a musical. Luego de un comprometido discernimiento e intenso trabajo de todo el equipo docente, la Asociacio n ofrecera  el Curso anual de Formacio n en Pedagogí a Koda ly enteramente ONLINE, tanto nivel 1 como nivel 2. El Nivel 1 esta  destinado a mu sicos, directores de Coro, docentes del a rea de mu sica, mu sico en general y estudiantes de mu sica que deseen acercarse a esta Concepcio n. El Nivel 2 a aquellos que ya han realizado en Nivel 1 ya sea en nuestra Asociacio n, en Seminarios, o en otra parte de Sud-Ame rica. El Curso sera  impartido enteramente en idioma espan ol, por los profesores Guadalupe Cicardo, Sergio Bertagni, Jorge Fuentes, Mariana Pechuan y Carolina Wagner. 

 

LA ASOCIACIÓN KODÁLY ARGENTINA 
ESPERA A SUS ESTUDIANTES 
DURANTE EL TIEMPO DE 

CUARENTENA 

Presentación de docentes 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

https://ich.unesco.org/es/BSP/salvaguardia-del-patrimonio-folclorico-musical-mediante-el-metodo-kodaly-01177
https://ich.unesco.org/es/BSP/salvaguardia-del-patrimonio-folclorico-musical-mediante-el-metodo-kodaly-01177
https://ich.unesco.org/es/BSP/salvaguardia-del-patrimonio-folclorico-musical-mediante-el-metodo-kodaly-01177
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/curso-kodaly-2020-online/
https://asociacionkodalyargentina.org/staff/
https://asociacionkodalyargentina.org/staff/
https://asociacionkodalyargentina.org/staff/
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Los docentes de la Asociacio n se presentan 

Primero le pregunté a Carolina Wagner ... 

Como se encontró con la Concepción Kodály?  Desde el vientre de mi madre. Como decí a Koda ly. Desde mi infancia estuve en contacto estrecho con esta Concepcio n. Siendo hija de hu ngaros y mi madre la Sra. Gabriela E bersz de Wagner, uno de los agentes difusores, junto al padre Ladislao Do monkos, y la hermana Catalina Piroska, de esta metodologí a, de forma natural recibí  mi educacio n musical desde esta perspectiva.  Los recuerdos alegres de juegos y canciones dejaron su impronta, convirtiendo ma s tarde a la mu sica como el eje de mi vida profesional. 
Que fue lo que le atrajo de la misma? Al comenzar mi trabajo como educadora musical en las escuelas primarias, la influencia de la Concepcio n Koda ly siempre estuvo presente en mi fomra de ensen ar, ya que fue esta la manera en que yo misma, aprendí  desde mi ma s tierna infancia, los elementos del Lenguaje Musical.  Esta forma de ensen ar, despertaba el intere s por el desarrollo de la musicalidad en mis alumnos, la voluntad de cantar juntos.Y una  la profunda conviccio n de que todos los nin os son potenciales mu sicos y que le progreso en los musical tiene aspectos positivos en aspectos no musicales de la personalidad, así  como en el desarrollo de la inteligencia, me llevo  a preguntarme como hacer para traer en forma masiva esta Concepcio n a la Argentina. 
Porque le parece importante difundir y trabajar con este 
Concepción? Esta fue la pregunta de mi trabajo de Investigacio n.  Durante ma s de cinco an os me dedique  a encontrar el material y la forma metodolo gico- dida ctica para ponerlo en pra ctica. Este intere s se vio  premiado cunado en el an o 2006 me fue otorgada una beca de investigacio n a trave s de la Academia de Ciencias en conjunto con el Ministerio de Educacio n de Hungrí a. Mi pregunta tuvo respuesta afirmativa. Es así  que en 2012 funde  junto con otros entusiastas, la Asociacio n Koda ly Argentina. 
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Ha estado anteriormente en Hungría? En caso de 
respuesta afirmativa que le gustó más de esa 
experiencia? Estuve en Hungrí a, la tierra de mis ancestros, mis padres y hermanas, en varias ocasiones. Estar alla  es como estar en casa para mi. Y es invalorable todo lo que aprendo cada vez que voy, y me encuentro con mis maestros que ya son mis amigos. 
Que opina de la música húngara? La mu sica hu ngara es mi lengua Materna musical. Descubrí  esto al hacer mis investigaciones sobre la Concepcio n Koda ly. Es esa mu sica la que resuena en mis primeros recuerdos. Tal vez si esa impronta no fuera tan fuerte no hubiera sido quien hoy soy. 
Se podrán leer más entrevistas con los docentes en el siguiente 
boletín. 

Seminario y Conferencia sobre el Concepto Koda ly, San Martí n de los Andes, 2016. 

Seminario Koda ly en San Juan, 2017.  
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¿Comenzamos a aprender la lengua de un paí s lejano, ubicado en el otro hemisferio de la Tierra, au n sin saber si algu n dí a podremos conocerlo? Si nadie de nuestra familia habla ese idioma, si nuestros antecesores no provienen de alla , si no tuvie ramos ni siquiera primos lejanos, y si fuera este idioma uno de los ma s difí ciles del mundo… comenzarí amos a aprenderlo? Es cierto que ese idioma posee expresiones multiface ticas, que permite expresarse con muchí sima precisio n y colorido…pero lo harí amos? Que  nos motivarí a? Su sonido? Su exotismo? Ahora, entre los alumnos del Colegio San Ladislao, 15 nin os decidieron que desean aprender algo ma s que el an o pasado, y continuarí an el aprendizaje del idioma hu ngaro, y adema s a otros 16 nin os les interesarí a comenzar a aprenderlo. Muchos de ellos lo hacen junto con sus padres, e sta es la posibilidad que se abre en el aprendizaje online: que simulta neamente tomen parte menores y adultos. La particularidad del Colegio San Ladislao, es que no obstante su nombre hu ngaro, con raí ces fundacionales hu ngaras, los alumnos son descendientes de argentinos. Les pedí  a los nin os, que me mostraran con dibujos, co mo se imaginan a Hungrí a. Surgieron producciones muy variadas. Hubo quien, como Iva n Cammisa, hubiera querido dibujar algo muy fiel a la realidad. Le pidio  a su mama  que le mostrara fotografí as , ima genes de Hungrí a; le gusto  mucho la Fortaleza de Buda (el Bastio n de los Pescadores), el Parlamento, al cual plasmo .  

DESDE HACE ALGUNAS SEMANAS SE CUMPLE LA ENSEN ANZA DE LENGUA HU NGARA                           EN EL COLEGIO SAN LADISLAO  

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Traducido por Isabel Ana Redl 
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Los  alumnos In aki Allidiere, de quinto grado, Thomas 
Gómez Ibarra, de tercero, e Irina Sánchez, de primero, procedieron de igual modo. A pesar de su corta edad Irina eligio  un tema serio, el monumento de los Zapatos  en las orillas del Danubio, como tambie n perpetuar el Parlamento al lado de la bandera hu ngara. 
Julieta Dib Álvarez, y los hermanos Perelman, 
Victoria y Matías reflexionaron sobre los días laborales de la semana en Hungrí a. Victoria expreso  que aunque Hungrí a estuviera tan lejos, todos somos seres humanos similares, y tanto a hu ngaros como a argentinos les gusta escuchar mu sica en los espacios abiertos, pasear a los perritos, jugar… La madre de Matí as nos comento  que entusiasmo  mucho a su hijo de primer grado la tarea, el reflexionar sobre Hungrí a, y que tiene mucha esperanza sobre que podra  visitarla algu n dí a. Recibí  los dibujos ma s coloridos de los alumnos Martí n 
Lorenzo de primer grado, Jazmín Corzo de tercero, 
Lara Torres de cuarto,  y Pilar Lipp de quinto. Da calidez al corazo n sentir que piensan con tanto carin o hacia Hungrí a, y que lo plasman fanta sticamente en sus dibujos. 
El agradecimiento al Programa Kőrösi Csoma Sándor  
que trajo “a la casa” del Colegio San Ladislao la lengua 
húngara, y con ella  los jóvenes continuarán con la 
esperanza de que algún día podrán maravillarse 
personalmente ante el Parlamento, pasear en las plazas 
de Budapest, en las orillas del Danubio… Trabajamos en 
que, entonces ya podrán saludar en la panadería de la 
esquina con un “Buen día” (Jó reggelt) y pedir en 
húngaro el fresco, crocante caracol de cacao (kakaós 
csiga). 

Lara Torres 4/B 
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¿Por que  alguien pasa su tiempo libre aprendiendo y mejorando sus habilidades en hu ngaro? 

Le pregunto a uno de mis alumnos en cada edición de 
boletín... Con mi alumna, Raffaella Pierotti a fines de marzo comenzamos las clases hu ngaro online. Raffaella es muy talentosa y trabajadora. Nos reunimos dos veces por semana; para practicar hu ngaro durante 1/1.5 h. Ella vino a mis clases con un valioso vocabulario que adquirio  en Diaszpo ra Ta bor y hoy puede hablar hu ngaro en frases completas.  
¿Qué motiva a Raffaella a aprender húngaro? “Desde que soy chiquita mucha gente a mi alrededor hablaba el idioma. En los cumplean os y reuniones, pero ma s que nada cuando visitaba a mi abuela. Me acuerdo que cuando era ma s chica, y me quedaba con ella por una semana o dos, me traducí a cuentos de hadas e historias. Lo emocionante era que no solo los leí a, sino que los relataba con emocio n y hacia las voces de los personajes, era toda una aventura, Me acuerdo que mi favorito era el de la princesa y la sal.  Ella siempre quiso ensen arme, pero por la distancia le fue imposible. Igualmente me ensen o  palabras simples como nagymama, ko szo no m y szeretlek. Cuando se las empece  a decir me daba mucha emocio n ver su cara de felicidad, por eso, supongo, asocie el idioma con momentos con los que estoy con ella y eso me hace muy feliz.” 

 

 

¿Por qué puntualmente húngaro? 
Aprender húngaro en tiempo libre 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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ISTENTISZTELET Écsi Gyöngyivel 

JÚNIÚS 28. 11:00 óra 

Minden hónap 2. és                        
utolsó vasárnapján a ZOOM-on!  

MINDEN SZOMBATON ZIK O RA K! 10:00 O RA TO L  ZIK O VODA 17:30 O RA TO L TILINKO  PRO BA 

 

AMENNYIBEN SZI VESEN I RNA/KU LDENE CIKKET, RECEPTET, VERSET A HI RLEVE LBE, VAGY KE RE SE, KE RDE SE LENNE, FORDULJON HOZZA M BIZALOMMAL AZ ALA BBI CI MEN: ANNAVAGASIKO@GMAIL.COM A szerkeszto : Va ga si-Kova cs Anna 

SZERDA NKE NT 17:00 O RAKOR 

Magyar nyelvű TÁRSALGÁSI KLUB BESZE LGESSU NK EGY JO T MAGYARUL! A ZOOM-ON! 

 

MAGYAR TÁNCHÁZ  
KÉTHETENTE 

JÚNIÚS 18. 20:00 óra 

KNAPECZ KATÁVAL ÉS TÓTH ANDRÁSSAL 

https://us02web.zoom.us/j/85779659382
https://us02web.zoom.us/j/86018136316

