
  

 

GONDOLATOK A KARANTÉN IDEJÉBEN, 

VISSZATEKINTÉS A MÚLTBA 

“A cserkészet létfontosságú a családom 

életében.” -17.oldal 

             -Benedek Lászlóné Micsinay Mária 

ITTHON-EGYEDÜ L,  

ALKOTA S E S SZTOICIZMÜS –9.oldal  

                 -Zo lyomi Kati í ra sa  

 

ISMERJE MEG AZ ARGENTIN KODÁLY 
EGYESÜLET TANÁRAIT –38.oldal 

A KÖNYVTÁR PIHEN –43.oldal 

             - Vágási-Kovács Anna 

XV. DÉL-AMERIKAI MAGYAR 
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ –53.oldal 

                            -Knapecz Kata és Tóth András 

MIÉRT NEHÉZ MEGTANULNI A MAGYAR 
NYELVET? –14.oldal 

                                           -Benedek Zsuzsi  

A XX. SZÁZADBELI BRILLIÁNS 
MAGYAR KÖZGAZDÁSZOK 
GENERÁCIÓJA –31.oldal 

               -Székásy Miklós 

SECCIÓN EN ESPAÑOL 

„Fue un orgullo para la 

Federación de Húngaros 

de la Argentina invitar   

al  ex embajador 

Maximiliano Gregorio-  

Cernadas…” -pa gina 69.  

-Isabel Ana Redl, presidente  

“EN BUSCA DEL 
MAGYARSÁG. LAS 

EXPERIENCIAS DE UNA 

CIGÜEÑA ARGENTINO-

HÚNGARA”–pa gina 70.  

-Maximiliano Gregorio -

Cernadas,  ex embajador  

de Argentina acreditado 

en  Hungrí a  

IDIOMA HÚNGARO EN 

LA UBA Los desafí os:                               
el  camino hacia el e xito 

  -Susana Benedek  –p. 80.  

Para hispanohablantes  
        -páginas 69-94.  
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5X5 PERC JÁTÉK 
A SZAVAKKAL 

Esperente 
 Ke prejtve ny 
 Rí melo    
   keresztnevek 
 O sszetett szavak 

      -65.oldal 

NYELVCSISZOLÓ 
      -22.oldal 

A BÜENOS AIRES-I MAGYAR KO ZO SSE G HI RLAPJA 

ELO SZO  - FELHI VA S A NEMZETI 

O NAZONOSSA GHOZ VALO  JOG VE DELME RE 

“A Ka rpa t medencei Ta rsadalmainkban 

fele rte kelo do  ke rde s az egye nek e s a ko zo sse gek 

identita sa nak az u gye. Magyarorsza g azt az 

a lla spontot ke pviseli, hogy az Euro pai Unio  

sokszínűségének és egységességének is 

nélkülözhetetlen alapja a nemzeti identitás, 

annak megélése.” -3.o.                                 

                                        -dr. Gele nyi Csaba, nagyko vet  

“Ez a fonott kalács 

recept a 

dédnagymamámé.    

Ő minden szombaton, 

cserkészet után ezzel   

a finomsággal várta  

az unokáit...” 

          -Ijjas Diana –66.o. 

LILIOM NE PTA NCEGYÜ TTES  
“Tudom, honnan sza rmazom, e s nagyon   
bu szke vagyok ra , hogy tudom, hova  szeretne k 
eljutni e s merre tartok. ” - Gabriel Zilli -44.oldal           

"...szeretnék megtanulni magyarul, mert meg 
akarom ismerni ezt a szép országot, amit csak 

történetekből, és fotókról ismerek.”   -42.oldal 
                               -Balogh Angela  

RONAN PRISCILA 
To kmag e s Mu tyu r e des 

kicsi kalandja 
-63.oldal 

Augusztus 20-a ra 
ke szu lu nk a 
gyerekekkel 

-59.oldal 
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EGY Ü TEMNYI HELY A MINDENNAPOK RITMÜSA BAN 

 

Egyre hosszabb ideig tart a mindennapokat o vezo  

bizonytalansa g... – Mikor lehet ismét iskolába menni? Mikor 

ünnepelhetünk együtt szülinapot? Mikor látogathatom meg az 

unokákat? – egyre biztosabb, hogy u j e letvitelre kell 

berendezkednu nk, adapta lo dni kell az u j valo sa ghoz. Fel kell 

venni az u j ritmust. 

Eleinte sokan benyomtuk kicsit a ’szu net gombot’; „eljött a várva 

várt, most legalább hitelesített pihenés ideje”, „mindent 

elvégezhetek otthon, amit eddig nem tettem”, „végre több időt 

tölthetek a családdal”. Sze p sza mmal jo ttek a jobbna l jobb 

e letvezete si tana csok is ebben az ismeretlen, ra ada sul 

ke nyelmetlen, nehe z helyzetben. A kezdeti vila gmegva lto  lendu let 

tala n ma r ala bbhagyott, e s felvettu k a karante n mindennapjainak 

ritmusa t – hol szigoru an berendezkedve a laka s 

ne gyzetme tereire, hol a bara ti, csala di tala lkoza sok, hosszu  se ta k 

kiskapuit keresve – e s tala lva.   

Szokta k mondani, hogy semmi sem a llando , minden va ltozik. 

Most ez a va ltoza s nagy le pte kben, e s hirtelen jo tt. Nem 

beleszoktunk; mintha nya ron nem fokozatosan barnulna nk az 

a rnye k hu vo se ben, egy-egy odagaloppozo  napsuga rto l, hanem 

egybo l kitettek volna minket a tu zo  napra, hogy azok a vad kis 

sugarak durva n csiklandozva hagyjanak nyomot. Tala n mindenki 

e lete ben to bb te nyezo n mu lik, hogy ve gu l sze p barna k, vagy 

pirosasak leszu nk.  

„Hiszen az e n gondolataim nem a ti gondolataitok, e s az e n u tjaim 

nem a ti u tjaitok – mondja az Ü r. Igen, amennyivel magasabb az 

e g a fo ldne l, annyival magasabbak az e n u tjaim a ti u tjaitokna l, az 

e n gondolataim – a ti gondolataitokna l.” /E zsaia s 55:8-9/ 

Szeretem ezt az ige t u jra e s u jra elo hí vni magamban, szeretem 

hinni, hogy minden egy nagyobb, o sszefu gge seiben mesteri, 

re szleteiben sza munkra sokszor a tla thatatlan terv re sze. I gy 

ke tse gtelen, hogy most is valami jobb fele  haladunk kinek-kinek a 

fejlo de s, a bela ta s, a tanula s, az o nismeret, a lecsendesede s, az 

ala zat tanula sa, a beoszta s, a me rte kletesse g,... u tja n.  

A hí rlap is í gy szu letett; szeretett volna ritmust vinni az u j 

he tko znapokba, la thato va  tenni a szocia lis ta volsa gto l nehezen 

la thato t – valami jo t, jobbat kihozni a mindennapokbo l, mint ami 

most adatott. Szí nesí tve a napjaink ja te ka t.  

Vajon olvasna nak minket akkor is, ha nem ezt az ido szakot 

e lne nk? Reme lem, hogy majd az annyira o hajtott, szabadabb 

he tko znapokban is tala lni fognak egy-egy percet a Ro lunk szo l 

a tlapoza sa ra, í gy velu nk egyu tt a lap is tu le lheti a karante nt, e s 

egy kis u temnyi helyet kaphat az u jragyorsult mindennapjaink 

ritmusa ban.  

 

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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Tisztelt Honfita rsaim! 

Globaliza lt Vila gunkat az emberi jogok kiteljesede se 

e rdeke ben folytatott ku zdelmek jellemzik. A 

nemzetko zi politika ban az uto bbi ido ben fo lero so do tt 

egy a ltala nos identita sellenes ira nyvonal, amely to bb, 

hagyoma nyosan sze les ko rben elfogadott terme szetes 

identita st megke rdo jelez, to bbek ko zo tt a nemzeti 

identita st is.  

A Ka rpa t medencei Ta rsadalmainkban fele rte kelo do  

ke rde s az egye nek e s a ko zo sse gek identita sa nak az 

u gye. Magyarorsza g azt az a lla spontot ke pviseli, hogy 

az Euro pai Ünio  sokszí nu se ge nek e s egyse gesse ge nek 

is ne lku lo zhetetlen alapja a nemzeti identita s, annak 

mege le se. Eze rt Magyarorsza g, e s a Ka rpa t-medencei 

Magyar Ke pviselo k Fo ruma azt kezdeme nyezi, hogy 

nemzetko zi szinten jogilag e s politikailag e rtelmezheto  

e s elfogadhato  mo don hata rozzuk meg a nemzeti 

identita shoz valo  jog tartalma t e s azt emelju k az 

egyetemes emberi jogok re sze ve .  

Arra ke rem az argentí nai magyarsa got, hogy tegye 

maga e va  ezt a gondolatot, e s amikor arra alkalom 

kí na lkozik, ta mogassa ezt a to rekve st! 

Szí ve lyes u dvo zlettel: 

dr. Gelényi Csaba 

       nagyko vet 
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FELHI VA S 

A NEMZETI O NAZONOSSA GHOZ VALO  

JOG VE DELME RE 

A Ka rpa t-medencei Magyar Ke pviselo k Fo ruma  

mint a te rse g a llamaiban e lo  12 millio  magyar ember 

va lasztott ke pviselo inek reprezentatí v politikai 

testu lete,  

az elso  vila gha boru t leza ro  be keko te sek sza zadik, 

valamint a kelet-ko ze p-euro pai demokratikus 

rendszerva ltoztata sok harmincadik e vfordulo ja n 

az ala bbi felhí va ssal fordul a nemzetko zi ko zo sse ghez. 

  

1. To rte nelmi te ny, hogy az elso  vila gha boru t leza ro  

be keko te sek kerete ben az ezer esztendeje euro pai 

szu lo fo ldje n e lo  magyarsa got megfosztotta k nemzeti 

o nrendelkeze si joga nak gyakorla sa to l, melynek 

ko vetkezme nyeke nt minden tí z magyar ajku  emberbo l 

ha rom, azaz mindo sszesen ko zel 3,3 millio  magyar a 

szu lo fo ldje vel egyu tt ma s a llamok fennhato sa ga ala  

keru lt, ahol egy e vsza zada va ltozo  a llamalakulatok 

kerete ben e s fogyatkozo  le leksza mban e l napjainkban 

is. 

2. Statisztikai te ny, hogy miko zben a korabeli 

Magyarorsza g teru lete n e lo  nem magyar nemzetise gu  

emberek sza ma – a ne met ajku akat ide nem sza mí tva – 

az 1787-es ne psza mla la skor ro gzí tett 4.935.000 fo ro l 

az 1910-es ne psza mla la sok adatai szerint 8.515.000 

fo re no vekedett, addig 1920 e s 2011 ko zo tt a 

Magyarorsza ggal szomsze dos orsza gok fennhato sa ga 

ala  keru lt magyarsa g sza ma a ne psza mla la si adatok 

szerint mindo sszesen 3.278.000 fo ro l 2.090.000 fo re 

cso kkent. 

3. A huszadik sza zadi megpro ba ltata sok – a 

Magyarorsza g hata rain kí vu lre keru lt Ka rpa t-medencei 

magyar ko zo sse gek ellen ira nyulo  etnikai tisztogata si 

kí se rletek, etnikai homogeniza cio s to rekve sek, 

valamint az 1990-ben to rte nt demokratikus 

rendszerva ltoztata sokat ko veto en a te rse gre jellemzo  

ta rsadalmi e s gazdasa gi nehe zse gek okozta elva ndorla s 

– ellene re a ku lhoni magyarsa g fa jdalmas vesztese gek, 

a ldozatok e s nagyszeru  teljesí tme nyek a ra n mego rizte 

az anyanyelve ben, kultu ra ja ban e s szu lo fo ldje ben 

gyo kerezo  nemzeti o nazonossa ga t.  
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Eza ltal a Ka rpa t-medence ben a magyarsa g napjainkban 

is viszonylagos nemzeti to bbse get alkot, e s a te rse gben 

a magyar nyelvet besze lik a legto bben. Ezen etnikai 

te nyhelyzet a jo vo re ne zve is kiemelt felelo sse get ro  a 

magyar a llamra e s Euro pa felelo s politikai ero ire a 

Ka rpa t-medence sorsa nak to rte nelmi alakí ta sa ban. 

4. A Ka rpa t-medence ben egy e vsza zada a 

Magyarorsza ggal szomsze dos a llamok fennhato sa ga 

alatt e lo  magyarok u gy maradtak hu se gesek 

szu lo fo ldju kho z e s a magyar nemzethez, hogy 

mindeko zben loja lis e s e rte kteremto  polga raiva  e s 

ko zo sse geive  va ltak azon orsza goknak, amelyekben 

e lnek. Ha rom e vtizede a Ka rpa t-medence ben e lo  

ku lhoni magyarsa g – olyan ido szakban, amelyben 

Euro pa nem volt mentes az ero szakos etnikai 

e rdeke rve nyesí te sekto l sem – mindve gig alkotma nyos 

eszko zo kkel, be ke s mo don ku zdo tt a jogaie rt. A ku lhoni 

magyarsa g a te rse g valamennyi a llama euroatlanti 

integra cio ja nak, illetve integra cio s to rekve seinek aktí v 

ta mogato ja, e s politikai e rdekke pviseletei a ltal 

ne lku lo zhetetlen mo don ja rul hozza  a te rse g 

geopolitikai stabilita sa nak e s etnikumko zi be ke je nek 

fenntarta sa hoz. Mindezek ellene re a Magyarorsza ggal 

szomsze dos egyes orsza gokban e lo  magyar ko zo sse gek 

az elmu lt ha rom e vtized sora n folyamatosan a 

diszkrimina cio  sza mos forma ja val szembesu lnek. A 

ha tra nyos megku lo nbo ztete s a ko zponti e s regiona lis 

fejleszte si ko zpolitika, a kommunista ido szakban 

elrabolt egye ni e s ko zo sse gi tulajdonok 

visszaszolga ltata sa, az oktata si jogok, az 

anyanyelvhaszna lati jogok, az a llamigazgata sban illetve 

az igazsa gszolga ltata sban valo  re szve teli jogok, 

valamint a politikai ko zbesze d teru lete n is e rve nyesu l. 

Gyakran tapasztalhato , hogy egyes orsza gok a llami 

hato sa gai tudatosan megfe lemlí tik, illetve megala zza k a 

ku lhoni magyar ko zo sse gek tagjait e s vezeto iket. 

Hasonlo ke ppen gyakori diszkrimina cio  a ldozatai a 

ku lhoni magyarok akkor is, amikor a re szu kre 

to rve nyekben e s egye b jogszaba lyokban elviekben 

biztosí tott jogokat a gyakorlatban csorbí tja k, azok 

te nyleges e rve nyesu le se t meghiu sí tja k.  
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5. A nemzeti sokszí nu se g nem vesze lyforra st, hanem 

ero forra st ke pezhet ege sz Euro pa e s a kelet-ko ze p-

euro pai te rse g valamennyi nemzete e s a llama sza ma ra. 

Ennek e rve nyesu le se hez az szu kse ges, hogy a te rse g 

a llamai az Euro pai Ünio ro l szo lo  szerzo de s 4. cikkelye 

szelleme ben mindannyian ismerje k el a nemzeti 

o nazonossa ghoz valo  jogot alapveto  emberi jogke nt e s 

ko zo sen hata rozza k meg annak a huszonegyedik 

sza zadi kihí va sokra megfelelo  va laszt ado  politikai e s 

jogi tartalma t, valamint az í gy meghata rozott jogot a 

gyakorlatban is biztosí tsa k a teru letu ko n sza mbeli 

to bbse gben, illetve kisebbse gben e lo  nemzeti 

ko zo sse gek sza ma ra egyara nt. 

6. Kelet-Ko ze p-Euro pa ban – e s benne a Ka rpa t-

medence ben – nem az a llamhata rok, hanem az a llamok 

politika ja nak megva ltoztata sa val, a nemzeti 

o nazonossa ghoz valo  jogot te nylegesen e s korszeru en 

biztosí to  jogi e s politikai eszko zo kkel lehet mindenki 

sza ma ra no velni a szu lo fo ld megtarto  ereje t, amely 

alapfelte tele a te rse gben e lo k biztonsa ga nak e s 

jo le te nek.  

7. Kelet-Ko ze p-Euro pa ban – e s benne a Ka rpa t-

medence ben – a biztonsa g, a politikai e s ta rsadalmi 

stabilita s, a gazdasa gi fejlo de s e s jo le t hosszu  ta vu  

biztosí te ka t az jelentheti, ha valamennyi nemzeti a llam 

minden polga ra e s azok ko zo sse gei sza ma ra elismeri a 

nemzeti o nazonossa ghoz valo  jogot, azaz leheto ve  teszi 

sza mukra, hogy elo deik anyanyelve t, kultu ra ja t e s 

szu lo fo ldju k otthonossa ga t mindannyian 

mego ro ko lhesse k, e s mindezt tova bbadhassa k az 

uto daiknak. Az anyanyelvto l e s a kultu ra to l valo  

elidegenede s, valamint a szu lo fo ld otthonossa ga nak 

elveszí te se, illetve a szu lo fo ldro l valo  ke nyszeru  

elva ndorla s globaliza lo do  vila gunkban a 

legko zvetlenebb vesze ly, amely a te rse g valamennyi 

nemzete t e s nemzeti a llama t fenyegeti.  

8. Fentiekre tekintettel felhí vjuk a kelet-ko ze p-euro pai 

– e s benne a Ka rpa t-medencei – a llamalkoto  nemzetek 

parlamentjeit, hogy az Egyesu lt Nemzetek 

Szervezete ne l e s az euro pai nemzetko zi szervezetekne l 

ko zo sen kezdeme nyezze k a nemzeti o nazonossa ghoz 

valo  jognak mint alapveto  emberi jognak az 

elismertete se t. 
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9. Felhí vjuk a kelet-ko ze p-euro pai – e s benne a Ka rpa t-

medencei – a llamalkoto  nemzetek parlamentjeit, hogy 

emelje k alkotma nyos alapjogga  a nemzeti 

o nazonossa ghoz valo  jogot, e s azt szavatolja k a 

gyakorlatban is az a llamaik teru lete n e lo  minden 

o shonos nemzeti ko zo sse g sza ma ra. A Magyarorsza g 

Alapto rve nye ben foglalt megolda shoz hasonlo an a 

to bbse gben e lo  nemzeti ko zo sse gek mellett a 

meghata rozott felte teleknek megfelelo , sza mbeli 

kisebbse gben e lo  o shonos nemzeti ko zo sse geknek is 

biztosí tsanak alkotma nyban ro gzí tett a llamalkoto i 

joga lla st.  

10. Felhí vjuk az Euro pai Bizottsa got, hogy az unio s 

taga llamokban sza mbeli kisebbse gben e lo  o shonos 

nemzeti ko zo sse gek to bb mint o tvenmillio  tagja ra – u gy 

is, mint euro pai ado fizeto kre e s va laszto polga rokra – 

tekintettel, az Euro pai Nemzetise gek Fo deratí v Ünio ja 

a ltal 2013-ban indí tott nemzeti, etnikai e s nyelvi 

kisebbse gve delmi javaslatok ta rgya ban kezdeme nyezze 

ko telezo  e rve nyu  unio s jogszaba ly megalkota sa t.  

11. Felhí vjuk az Euro pai Ünio  taga llamainak polga rait, 

hogy ta mogassa k a Sze kely Nemzeti Tana csnak az 

euro pai re gio k gazdasa gi e s kultura lis fejlo de se t 

ero sí teni hivatott, folyamatban le vo  euro pai polga ri 

kezdeme nyeze se t. 

12. Felhí vjuk az Euro pai Ünio  e s az Euro pa Tana cs 

inte zme nyeit, hogy ta mogassa k azon euro pai a llamok 

parlamentjeinek to rekve seit, amelyek a huszonegyedik 

sza zadban a nemzeti o nazonossa ghoz valo  jogot az 

egyetemes emberi jogok re sze ve  akarja k tenni.  

 

………………….., 2020. ma jus „     „ napja n, 

 

a Ka rpa t-medencei Magyar Ke pviselo k Fo ruma tagjai:  

  ..................,          .......................,            ……………….,    …………… 

orsza g neve, szervezet neve, ke pviselo  neve, ala í ra sa 
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Ne mondja tok, hogy a haza nagyobbodik. 

A haza, a haza egyenlo  volt mindig 

ezer e v o ta ma r, e s mindig az marad, 

mert nem darabokbo l o sszeta kolt darab: 

egytest a mi haza nk, eleven valami! 

Nem lehet azt csak u gy vagdalni, toldani.  

 

Ma skor is hevert ma r elko to zo tt tagokkal. 

Zsibbadtan ale lt a balga ero szakkal. 

De mihelyt fo lengedt fojto  ko tele ke, 

futni kezdett a ve r elapadt ere be. 

Visszakapta ami soha el nem veszett. 

Nagyobb nem lett avval. Csak ege szse gesebb.  

 

La m, igaz jo sza gunk visszate r kezu nkre, 

ba r a vila g minden fegyvere o rizze. 

Mert ero s a fegyver e s nagy hatalmassa g, 

de leghatalmasabb me gis az igazsa g. 

Ü tja, mint a Duna nk e s csillagok u tja: 

nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. 

 

E l a nagy Isten e s semmise megy ka rba, 

Magyarok se lettu nk pusztulni hia ba, 

hanem pe lda t adni valamennyi ne pnek, 

mily go rbe k s biztosak pa lya i az e gnek. 

Ebbo l tudhatod ma r, mi a magyar dolga, 

hogy az ero s elo tt meg ne hunya szkodna. 

   

Ero s igazsa ggal az ero szak ellen: 

igy e lj, s nem kell fe lned, veled ma r az Isten. 

Kelnek a zsarnokok, tu nnek a zsarnokok. 

Te maradsz, te va rhatsz, nagy a te za logod. 

Zsibbad a szabadsa g, de titkon bizsereg, 

e s jo n az igazsa g, ko zelebb, ko zelebb...  

HONFINE  RAJCZY KATALIN AJA NLA SA VAL 

 

BABITS MIHA LY: A LDA S A MAGYARRA 
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ITTHON-EGYEDÜ L, ALKOTA S 

E S SZTOICIZMÜS 

- Gondolatok az a ta lla sro l: 
tu ltenni a ta volsa g korla tja n - 

ZO LYOMI KATI 

Magyarok e s lengyelek az utolso  nagy ko zo s fo pro ba n           

„Mie rt me gis faragunk?” lelkes szereplo i  

A ta lla s: „ONLINE” ne pta nctala lkozo ?  

Legu jabb kihí va s elo tt... Itthon, az alkoto  sarok. 
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Egy jelente ktelen kis zo ld hajcsatot tartok a kezemben, 

ujjaimmal o nfeledten ja tszadozom vele, e s 

elgondolkodom azon, hogy vajon melyik eredeti 

bu nu nk hata rozta meg azt, hogy egy megfelelo  

ko rnyezetben a ta rgyak mind tu le lnek minket, 

embereket. Ez a kis hajcsat is tu le l majd engem, a 

ko nyveim is, a viseleteim is, a hajkefe m, a cipo im, a 

kedvenc ta ska im (ima dom a ta ska imat), a kedvenc 

o ro ko lt kisla bosom, Anyuka m kopott fakanala, e s 

minden a ltala ke szí tett, festett ta nye r, ke p, Apuka m 

csodasze p rajzai, az e n festme nyeim, rajzaim is. Ez 

egye rtelmu ! Micsoda dolog!  

Majd, nyilva n a na lam jo val fiatalabb bara taim/

kolle ga im fognak eltemetni is. Ez te ny! Valaha nyszor, 

lezseru l nevetve, ki is fejeztem valamelyiku knek ezt a 

ne zetemet, egyeseknek nyomban o sszegyu lt a ko nny a 

szeme ben, í gyha t humorom daca ra nem forszí roztam a 

helyzetet. Micsoda dolog!  

Viszont ko zben az ellen egya ltala n nem panaszkodom, 

hogy leí rt szavaim is tu le lnek engem. Erre gondolva 

megele gedettse g, e s nyugodtsa g to lt el! Mert eltu nik 

velu nk az, amit nem mondtunk, nem mese ltu nk el. De 

ha le van í rva, tala n vissza-visszaolvashatja, 

tova bbviheti valaki, felteheto en me g emle ket is 

alkothat belo le.  

Jelen pillanatban idea lis alkalom adatik sok mindenki 

sza ma ra! Az is fo z, aki sosem fo zo tt, fest, aki sosem 

festett, í r, aki eddig sosem í rt me g! Ki-ki esetleg ezuta n 

u j ke szse get fejleszt, e s folytatja a ke nyszerbeza rtsa g 

alatt felfedezett u j tehetse ge t. Ez nem az e n esetem. E n 

azt fedeztem fel, hogy irgalmatlanul tudom hia nyolni 

bara taimat, e s nagy hirtelen (a szeretett 

maga nyossa gom ellene re) most a llando an velu k 

szeretne k lenni. Mí g lehetett, nyí lva n nem izgatott; ele g 

volt egy telefon, egy a tse ta la s, egy buszu t, e s egyu tt 

lehettu nk!  Nem kellett ra jo nno m, de musza j 

bevallanom, hogy ma r szinte betegesen hia nyzik a 

ne pta nc, e s a vele ja ro  tala lkoza s, a szentne l szentebb 

ta ncos testkontaktus, az e nek, a mindenkit gyo gyí to  

nevete s, az izzadtsa g! Vagyis: az o ro mo k o ro me! Fe lig 

halott vagyok ne lku le. Valamikor egy dra ga bara tno m 

azt mondta, hogy szerinte e n a ne pta ncon keresztu l 

le legzem... igaza volt! Most fulladozom. 
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Az elmu lt hetekben lett volna a hagyoma nyos De l-

amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo  Sao Paulo ban! A 

pande mia val kibe ku lni/egyeztetni pro ba lkozo  vila g u j 

szoka sa t alkalmazva, a nem megtarthatott tala lkozo  

rendezo bizottsa ga nak felke re se re ne ha nyan 

„felta ncoltunk” video ra egy megadott kis „cinege s” 

le pe ssorozatot (Duna ntu li ta ncrend)! Az elke pzele s 

szerint, a ke pernyo kbo l visszamosolygo  (ba r nem 

lehetett la tni az arcokat) ke ttucatnyi (ke tsza z helyett) 

ici-pici ta ncolo  ke pkocka, a szokott za ro  ga la ink nagy 

„fina le ja t” helyettesí tette! Me g  ve letlenu l sem... 

Ellenkezo leg, ugyanis a ma sik felke re snek viszont 

azonnal, e s kezdetto l fogva me ly, a te rzett, e s u tmutato  

eredme nye t la ttam! To bben adtunk be video u zenetet 

is! Nem is egyszer hallgattam/ne ztem azo ta ve gig 

mindegyiket! Ko nnyen tala ltam ko ztu k egyszeru en 

gyo nyo ru eket, meghato kat! Ezek igazi e rte kek a 

mozgalmunk tova bbada sa ban! Nem ro gto nzo tt, 

felu letes jo pofasa gok, hanem a ve gtelenig kedves, 

a tgondolt e lme nymozzanatok voltak! E s ahogy 

mega lla s ne lku l telnek az e vek, ezek az ide n elhangzott 

emle kfogalmazo  mondatok ma r a sze tszo rt 

ne pta ncvila g egyeteme ve  va ltak! Megfogadtam 

magamban, hogy teremtek hozza  megfelelo  tu relmet, 

leu lo k, e s kií rom a video kbo l mindazt a sze pet, amit a 

de l-amerikai magyar ne pta ncosok kifejeztek! A 

virtua lis tala lkozo  nyert kedvesse gben, szeretetben, 

azonban o ria sit vesztett re sztve telben (oszlopos 

ta ncosokat ne lku lo ztem), e s nyelvhaszna latban (sok 

u zenet ma r sajnos nem magyarul e rkezett be)! Ahogy 

szeretik mondani egyesek, „legala bb volt valami”. 

Ebben a kijelente sben persze, hogy ne mi a rtatlan 

reme ny, csalo da s, hia nye rzet, szomoru sa g, e s 

beleto ro de s is rejto zik. Mert minden la thato  mo go tt 

aze rt ott van az, ami nem la tszik.  Micsoda dolog! 

Pe lda ul, ha ma r felsodro dtunk a szí npadok vila ga 

magassa ga ba, a nagy „alkalmazkoda s” jelige ben 

jo magam is ví gaszt keresek a szí nmu sorok 

video va ltozatra valo  a tfogalmaza sa ban. Mondhatom, jo  

kis munka ez, teljesen ma s bea llí tottsa got kí va n to lem, 

de emiatt sem panaszkodhatok! Legala bb addig (mert 

hata rozottan nem szeretne m megszokni), mí g 

visszazo kken az e letu nk egy, az eddigihez mine l jobban 

hasonlo ba!  

https://www.facebook.com/delamerikaimagyarneptanc/videos/1098975323832316
https://www.facebook.com/delamerikaimagyarneptanc/videos/1098975323832316
https://www.facebook.com/delamerikaimagyarneptanc/videos/597751394263251
https://www.facebook.com/delamerikaimagyarneptanc/videos/597751394263251
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Megvan aze rt a vara zsa, csupa n ra  kell bukkanni! 

Egyre szt kihí vo : nekem a szí npad mindenkorto l a 

komfortteru letem, ott vagyok „e n”, nem e ppen e s 

„kiza ro lag” a sza mí to m ke pernyo je elo tt. Az alkota shoz 

idea lis, viszont uta na jo jjo n az „e let”, a ve grehajta s!   

Az a ldott 2020 elso  fele t, a haszontalan va rakoza st 

belee rtve, tu le ltem. Mondhatom ha la san, hogy ele g 

tisztesse gesen! Ko stolgatom az augusztus hol jeges, hol 

szinte tavaszias elso  napjait, e s visszane zve do bbenek 

igaza n ra  arra, hogy jo l kitolt velu nk (mu ve szekkel is 

kegyetlenu l) a „ví rus u r”! Az e v elso  bemutato ja („BEM 

APO ”), a ma rciusi u jdonsa gzuhannyal egyu tt sze pen 

elmaradt, viszont lengyel bara tainkkal megfogadtuk, 

hogy mihelyst lehet, u gy ahogy elke pzeltu k, 

elke szí tettu k, e s begyakoroltuk, elo  is adjuk! Ma r akkor 

ke szen a llt a Trianon 100. tiszteletada sunk 

(„FARAGO GE P”) forgato ko nyve is. Elo ado k kiva lasztva, 

lezajlottak az elso  pro ba k is, e s akkor, (bevallom, nagy 

nehezen) elhata roztam, hogy nem lehet kihagyni, sem 

elhalasztani, mert az e vfordulo  ide n van! 

Gubbasztottam is egy ideig, mí g elfogadtam az egyetlen 

kiutat: sze toszthato , terjesztheto  video va ltozatra kell 

a tszerkesztenem a darabot! Hatalmas, e s ige nyes 

feladat elo tt a lltam. Hasonlo  ke nyelmetlense g fogott el, 

mint amikor sze t kell bontani egy ruhadarabot, ami 

ma r meg van varrva. Majdnem 3 ho nap ege sz napos, 

sokszor ege sz e jjeles anyagbeszerze s, video va ga s, 

szo vegfogalmaza s... Megszu letett, e s a legfontosabb: a 

ne zo ta borunk azo ta is ku ldi a kedvesebbne l kedvesebb 

u zeneteket, a minden esetben szí vmelengeto , e s 

lelkesí to  ta masz szavait! 

Augusztusban, a magyarsa g elso  kira lya nak 

ho napja ban, ma r megfontola s ne lku l ke szí tju k a 

ko vetkezo  filmprodukcio nkat. ISTVA N, az ember, a fe rj, 

az apa e lete t illesztju k, e rdekes pa rhuzammal, az akkori 

vila g, e s a jelenido  mege rte se melle . Nem csak mi, az 

„itteniek” veszu nk re szt benne, hanem magyarorsza gi, 

e s erde lyi mu ve szbara tok is!  

Minden felsorolt szakaszbo l csak pozití vat mondhatok, 

nem besze lve arro l, hogy u j bara tsa gokkal, u j 

viseletekkel, to bb tapasztalattal, e s a szinkron mozdulat 

o tletvila ga fontossa ga val gazdagodhattam!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=04rFdMFQzAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O_3Izyn08pb7MT-agUYb6LK8yEoPVN9xF-Ob6g9zcFbfSUckIa7PVfec
https://www.youtube.com/watch?v=04rFdMFQzAI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O_3Izyn08pb7MT-agUYb6LK8yEoPVN9xF-Ob6g9zcFbfSUckIa7PVfec
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Va ltozatlanul azt sajna lom, hogy az izgalmas, hosszan 

tarto , elo zetes, kreatí v munka uta n, a ke sz eredme nyt 

sosem sikeru l kie lvezni, mert botra nyosan gyorsan 

ve ge! I gy van ez a szí nha zi elo ada sokkal. Ellenben, ha 

filmet ke szí tu nk, azt isme t ne zhetju k, aha nyszor 

akarjuk!  

Miko zben az anyag fejlo dik, puffad, dagad a kezedben, 

e s go mbo lyo dik mint egy eso re ke sz felho , kontu rt kap, 

e s azt va rod, hogy a fejto ro  darabjai a helyu kre 

igazodjanak, me gis az egykedvu se g ideje nek majdnem 

hatodik ho napja t e lju k. Az u j magyar o sszeja tsza s 

jelene t. Elo szo r sza mí t keve sbe  a ta volsa g. 

Egyenrangu an, mindnya jan egyforma helyzetben 

rekedtu nk. Kialakult o nve dekeze s szempontbo l egy 

furcsa, vadonatu j egyensu ly is. A maga nyos e sz, e s az 

elhalasztott fizikai kapcsolat ko zt. Vajon melyik gyo z? A 

jo zanabb? A tu relmetlenebb? A ke nyelmesebb? Az 

okosabb? Az o nzo bb? Impoza ns egy vihar keletkezett! 

Micsoda dolog! 

A napokban (nem kell tiszta znom, hogy hajnalban) 

„ihlet bara tom” fu lembe su gta, mint szokta, a szavakat 

(pedig esku szo m,  Vajkkal voltam elfoglalva):  

“E jjeli cseppek” 

2020 aug. 7. – 4:52 o rakor 

Szakad a va ratlan, be ke s hajnali eso , 
minden cseppje csepptestve re re hasonlí t, 

egyu tt takarí tja k, most,  az ablakom alatt fekvo  
szomsze dsa g a lomban-alvo  kihalt utca it. 

 
Hol-hol ela ll a fakada s, csintalan elhallgat, 
e s itt-ott riadt mada r csapkodja sza rnyait; 
A lombto l kopasz fa n, a csillogo  harmat 

e kesí ti az a llva-a lmodo  test merev karjait.. 
 

Szomja t csillapí tja, hallja a za por-e nekle st, 
mí g a szemafor, mindig e bren, veti ra  szí neit; 
Ma r tarka gyo ngyo k pisla kolja k a ta ncle pe st, 

uta nozza k, jo  elo re, az olcso  kara csonyfa dí szeit. 
 

Olyan lett a csend mint a kripta, nem hallani 
ma st, mint a semmitmondo , u res szavait. 

Beza rom ablakom: auto buszt sejtek a tsuhanni, 
az e let ne ve sse bele m (ma r) a szennyezo  hangjait. 

 
Egy tollvona s (ba r az lenne), e s jo het a ko vetkezo . 
Vajon mi o ro kí to dik meg a virtua lis papí ron?     © Zoka 
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Ezt ke rdezik to lem sokan. Nehe z mert ma s, mert elte r 

minden ismert nyelv szerkezete to l, mert 

kifejeze sekben du sgazdag, mert a lelku nkben to rte no  

legme lyebb rezge st is ki lehet fejezni magyarul, 

annyira precí z nyelv.  Ku lo nleges. A 44 hangot sze pen, 

zamatosan kiejteni egy nagy kihí va s. Keme nyen kell 

azon dolgoznunk, hogy a szo  igaza n magyarul 

csengjen, zengjen, vagy legala bbis e rtheto  legyen.  

Haba r nagyon to ke letes e s a tgondolt a fele pí te se,  nem 

ko nnyu  erre agyilag a ta llni.  To ke letes nyelv, egy u j 

vila g ami eleinte ijeszto  egy ku lfo ldinek, de ahogyan 

belemeru l, e szreveszi, hogy egy csoda latos vila g elo tt 

a ll.  

Pe lda ul, ke rdem e n, mi a ku lo nbse g ako zo tt, hogy 

hu zni vagy vonni?  Semmi ku lo nbse g az e gvila gon.  

Semmi?  Olvassuk el ezt a pa rbesze det:  

- Mi a ku lo nbse g a hu zni meg a vonni ko zo tt? 

- Semmi az e gvila gon. 

- Jo , mert nem akarok zo ldse get besze lni!  Szo val a 

huzaton, amivel Be csbo l  jo ttem, nagy volt a vonat. 

- Tala n a vonaton volt nagy a huzat? 

- Ha t akkor az lesz a legjobb, ha most lehu zom a 

tanulsa got. 

- Levonom. 

- Ide figyelj! E n ro gto n bevonok neked egyet! 

- Behu zok. 

- Naha t, ez hallatlan! Ki ismeri itt ki maga t? Mondd 

csak, azt, amibe a pa rna t csomagoljuk, az vonat? 

- Az huzat. 

- E s amivel hegedu lnek, az hu zo ? 

- Az vono . 

- Naha t, e s elvonja k vele a no ta nkat. 

- Nem, elhu zza k.   (forra s: Tima r Gyo rgy: Nehe z nyelv a 

magyar) 

BENEDEK ZSÜZSI 

MIE RT NEHE Z MEGTANÜLNI A 

MAGYAR NYELVET? 

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRO L 
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E n hozza tenne m, hogy a magyar nyelv nem nehe z, 

hanem ma s, mert nagyon elte r minden ismert nyelv 

szerkezete to l. Viszont hihetetlenu l logikus e s 

megmagyara zhato  nyelv.  

Vegyu k pe lda ul a ragokat.  Mi is egy rag?  Egy szo tag 

amit egy szo hoz hozza toldunk e s ezzel valamit 

kifejezu nk.  Ragos toldale kok pe lda ul a ba, be, ban, 

ben, bo l, bo l, ro l, ro l, on, o n, ra, re, na l, ne l, hoz, hez, to l, 

to l, nak, nek, stb. 

Ne zzu k a to l ragot.  Mi a jelente se?  Kaptam Katito l egy 

ko nyvet. Pistito l megtanultam zonogora zni.  A gyerek 

elvette a kutya to l a labda t.  Azt fejezi ki, hogy valami 

ami ma se  volt az most na lam van, e n uralkodom rajta.  

Valaha elgondolkozta l azon, hogy innen ered, pe lda ul a 

TOLMA CS szo ?  Valamit amit ma s mond, azt e n 

tulajdonomba veszem e s lefordí tom.  Vagy azon, hogy 

a TOLVAJ szo  is innen jo n? a TO L ragnak  a tova bb 

ragoza sa.  Ezt Kiss De nes nyelvkutato  í ra saibo l tudom. 

Magyarul mindent meg lehet magyara zni!  Milyen 

e rdekes e s fontos igeko to  a MEG. 

Megmagyara zom, megmondom, mege rtem, 

megfigyelem.  Mie rt MEG? A magyar nyelv o sialapja a 

logika e s a matematika, mondja Kiss De nes.  Ha t 

akkor? 

Ketto  MEG ketto  az ne gy. O t MEG ha rom az nyolc.  

Amint la tjuk a MEG szo nak o sszeada si szerepe van. 

To bb lesz. Ha mege rtem, akkor nekem is to bbem van, 

to bbet tudok. Ha megfigyelem akkor is to bb lesz a 

tuda som, a tapasztalatom. Ügye milyen logikus?  

Amikor besze lu nk e szre se vesszu k, hogy mennyire 

gazdag a nyelvu nk e s   hogy minden o sszeszo vo dik 

valahogyan. 

Tudtad-e, hogy a kettes sza mrendszer jelen van a 

magyarban? Ke t emberbo l lesz egy.  Ez az emberise g 

alapja.  
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A magyar nyelv ezt nem felejti el,  erre emle kszik.  

Kettőből lesz egy.  Azt mondjuk, hogy az egész, 

amely ketto . Aze rt mondjuk, hogy EGE SZ, EGE SZSE G, 

mert aki ege szse ges annak ke t keze, ke t la ba, ke t 

szeme van.  A fe lszemu  embernek nem fe l szeme van, 

hanem ketto  helyett egy.  A fe lla bu nak is egy la ba van, 

nem fe l la ba.  Teha t a fe l annyit jelent, hogy nem ege sz!  

Meg azt is, hogy fe l valamito l, mie rt fe l?  Mert u gy e rzi 

ve detlen, a fe lla bu  is azt e rzi. Minden logikusan  van 

o sszeko tve.  Nem csoda s? 

Ragoza ssal kezdtem a cikket, ragoza ssal fejezem be.  

Figyelju k meg ezt a mondatot: 

Meghívattathatnának! (itt látjuk a meg 

nyomate kos o sszeado  igeko to t, amiro l besze ltu nk.)  

Pro ba lja tok ma s nyelveken ugyanezt elmondani! 

Legala bb 5-6 szo  kell hozza , nem?  Ez is a magyarnak 

egy gyo nyo ru se ge.  (Ez a szo ragoza s, Kiss De nes 

nyelvkutato nknak szo ragoza s szo rakoza s!  Nekem is!)   

Ezt hí vja k csu cstechnolo gia nak. Mondhatna nk 

egyszeru en,  melle kmondatokkal is, pe lda ul:  

Talán szólhatnátok neki, hogy hivattasanak meg! De mi 

magyarok í gy is mondhatjuk: Meghí vattathatna nak! E s 

ilyenkor a dia kok azt mondja k: nehe z a magyar nyelv! 

Ha la s vagyok, hogy szu leim a polta k az 

anyanyelvu nket, tova bbadta k.  

Márai Sándor ezt írta, a magyar nyelvről: 

"Sza momra az e letem nagy 

miszte riuma, e s ha la s vagyok a 

sorsnak, hogy anyanyelvem a 

gyo nyo ru  magyar, az egyetlen nyelv 

amelyen mindent el  tudok mondani, 

ami e rtheto  e s e rthetetlen az e letben.  

E s hallgatni is csak magyarul tudok 

arro l ,  ami sza momra becses.  

Magyarul írj,  ne magyarosan."  
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Mesélnél arról, hogy hogyan került a családod 

Argentínába? 

E desanya m, E lesdy Ro za Ma ria Cegle den szu letett, 

e desapa m, Micsinay Pe ter Aszo don. E desanya m 

magyar francia szakos tana rke nt taní tott a 

ho dmezo va sa rhelyi Reforma tus Lea nygimna ziumban. 

E desapa m pedig ge pe szme rno k volt, a 

ho dmezo va sa rhelyi Norkok Textil Gya r igazgato ja. Ott 

ismerkedtek meg, ott ha zasodtak, ott szu letett 

no ve rem, Julika, pa r he ttel a II. Vila gha boru  kito re se 

elo tt, azta n e n, ma r a ha boru  alatt. 

Mivel e desapa m tartale kos tiszt volt, bevonult aktí v 

katonai szolga latra. Ahogy a ha boru  ve ge fele   az 

oroszok nyomultak elo re, a magyar alakulatok 

vonultak vissza nyugat fele . 1944 kara csonya t Pa pa n 

to lto ttu k, majd 1945 a prilisa ban, a tle pve az 

orsza ghata rt,  elhagytuk Magyarorsza got. Ne gy 

viszontagsa gokkal teli e v uta n ve gu lis mege rkeztu nk 

Argentí na ba, 1949 februa r 28-a n.  

Milyen volt a magyar kolónia tagjaként nevelkedni, 

érvényesülni Argentínában? 

Az e n csala dom esete ele gge  rendhagyo . Egy e vig 

voltunk csak Buenos Airesben, 1950-to l 1953-ig 

Jujuyban e ltu nk, majd Concordia n, Entre Rí os 

tartoma nyban, egy, az Üruguay folyo  partja n le vo  

belfo ldi va rosban. Ott rajtunk kí vu l csak egy magyar 

csala d e lt. Otthon mindig magyarul besze ltu nk, 

e s minden nya ron e desanya m magyar 

nyelvtant, fo ldrajzot, to rte nelmet e s irodalmat 

taní tott no ve remnek e s nekem.  

E pp e rettse gi elo tt a lltam, amikor 1958 szeptember 

ve ge n egy este cso ngettek na lunk.  

BENEDEK LA SZLO NE  MICSINAY MA RIA 

GONDOLATOK A KARANTÉN IDEJÉBEN 

VISSZATEKINTÉS A MÚLTBA 

VISSZAEMLE KEZE SEK 
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E n mentem ajto t nyitni, e s ha t teljesen va ratlanul, 

bejelente s ne lku l ott a llt ke t magyar fe rfi e s ha rom 

fiatal fiu , mind Buenos Aires-i cserke szek,  akik azzal a 

sza nde kkal utaztak Concordia ra, hogy megke rje k 

e desapa m segí tse ge t egy nagyszaba su  cserke szta bor 

megszerveze se re. Aze rt fordultak hozza , mert 

e desapa m tartotta a kapcsolatot a Buenos 

Aires-i magyar szervezetekkel e s tudta k, hogy 

megbecsu lt tagja a concordiai ta rsadalomnak 

e s jo  kapcsolatai vannak. 

Nos, a ta bor le trejo tt 1959 janua rja ban, engem ott 

avattak cserke ssze . 1960 janua rja ban mentem 

fe rjhez ifj. Benedek La szlo hoz, aki a ha rom 

cserke szfiu  egyike volt, akik azon a nevezetes 

napon becso ngettek hozza nk. 

I gy keru ltem vissza Buenos Airesbe e s azonnal aktí van 

bekapcsolo dtam a magyar e letbe, a magyar 

inte zme nyekbe.  

A cserke szet le tfontossa gu  a csala dom 

e lete ben. Fe rjemnek, Benedek La szlo nak, „Cala ba -

nak ” e s fiamnak, legifjabb Benedek La szlo nak ku lo no s 

ra termettse ge volt a  Gilwell (sege dtisztke pzo ) ta bor  

vezete se re. Sza mos sege dtisztke pzo  ta bort vezettek 

ku lo nbo zo  orsza gokban. Emle ku ket ke t kopjafa o rzi a 

Fillmore-i Cserke szparkban.  E n fo leg kiscserke szekkel 

foglalkoztam. Vezettem kiscserke sz o rsvezeto ke pzo  

ta bort Argentí na ban e s Brazí lia ban, e s kiscserke sz 

sege dtisztke pzo  ta bort az Egyesu lt A llamokban. Tala n 

a legkedvesebb emle kem az 1990-es Eisbisbergi 

(Ausztria ban) u n. Kiscserke sz Akade mia, amellyel 

pa rhuzamosan o rsvezeto ke pzo  e s sege dtisztke pzo  

ta bort szervezett a Ku lfo ldi Magyar 

Cserke szszo vetse g, hogy ta mogassa a 

Rendszerva lta s uta n u jra fele ledo  cserke szetet 

Magyarorsza gon. A lomnak tu nt sza momra, hogy fiam, 

La szlo  e s Zsuzsi la nyom is re szt vettek mint kike pzo k. 

Üta na pedig cserke szegyenruha ban mentu nk 

Magyarorsza gra. Hegyeshalomna l mosolyogva 

integettek a hata ro ro k.  
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Hihetlen volt a va ltoza s: a rendszerva lta s elo tt 

to bbszo r vittu nk be titokban cserke szko nyveket,  de 

mindig szorongva, e s hirtelen nem kellett to bbet 

izgulni, bu szke n e s nyiltan vallhattuk, hogy 

cserke szek vagyunk. 

Hogy éled meg magyar identitásod? Kettős identitásod? 

Magyarnak e rzem magam, hiszen magyar 

vagyok, Magyarorsza gon szu lettem, szu leim magyar 

le gko rben neveltek, szinte ege sz e letemet mostana ig 

magyar ko rnyezetben e ltem le.  

Ügyanakkor szeretem Argentí na t, ha la s vagyok, 

mint ahogy szu leim is mindig ha la sak voltak 

aze rt, hogy ez az orsza g befogadott minket, 

megadta a leheto se get, hogy u j e letet kezdhessu nk, 

soha nem e reztu nk semmife le diszkrimina cio t.  

A ZIK hogyan, mikor jelent meg az életedben, tanárként 

is, és a nyelvcsiszolón keresztül hogyan vált a 

mindennapjaid részévé? Jó volna megosztani az 

olvasókkal a ZIK kezdetének hangulatát, néhány kedves 

emléket.  

Az 1960-as e vekben Az Argentí nai Magyar Reforma tus 

Egyha znak szombatonke nt volt he tve gi iskola ja, a 

Zrí nyi Ifju sa gi Ko r pedig vasa rnaponke nt mu ko do tt.  

A ke t he tve gi iskola harmonikusan o sszemu ko do tt, 

to bb csala d mindketto be ku ldte gyermekeit. E n 1965-

to l 1970-ig a Reforma tus Iskola ban taní tottam, 

amelynek az igazgato ja Szabo  Miklo sne  Dr. Nagy 

Sarolta volt, „Sa ri ne ni”, Magyarorsza g elso  diploma s 

matematikusno je. O  hí vott e s biztatott, hogy taní tsak, 

hogy szu kse g van  friss, fiatal tanero re. 

A Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben rendszeresen 1971-to l 1988-

ig taní tottam.  

Tova bbra is, amikor a Zrí nyi Ko r dia kjai a Ku lfo ldi 

Magyar Cserke szszo vetse g ko vetelme nyeinek 

megfelelo en magyarsa gismereti vizsga t tesznek le 

o rsvezeto i e s sege dtiszti szinten, mint vizsga ztato  

ke pviselem a Cserke szszo vetse get. 
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A „Nyelvcsiszoló Tanfolyam” szívügyem. 
Idén lett volna a 11. év, ami sajnos idáig nem 
valósult meg a koronavírus miatt. Nagyon remélem, 
hogy lesz folytatása. 

Nagyon kedves emlékeim vannak Máter Juhász 

Máriáról, a Zrínyi Ifjúsági Kör alapítójáról. Miután 

visszatért Magyarországra, kétszer volt alkalmam 

meglátogatni Egerben. Fantasztikus egyénisége, 

lelkesedése magával ragadta az embert. Nagyon 

sokat köszönhetek neki. 

Ko zben, 1978-to l 1998-ig  a Ku lfo ldi Magyar 

Cserke szszo vetse g tanfelu gyelo je voltam. Ez 

nagy kihí va st jelentett, rendkí vu l e rdekes 

munkako rnek bizonyult. Rengeteg ido t vett ige nybe. 

Akkor me g leveleztu nk, rendszeresen ja rtunk a 

posta ra, va rtuk a posta st, me gis visszaemle kezve, u gy 

tu nik, hogy go rdu le kenyen meg tudtuk besze lni a 

ku lo nbo zo  vizsgabizottsa gokkal  a ko vetelme nyeket, a 

tanula ssal kapcsolatban felmeru lo  ke rde seket.   

Az Argentí nai Magyar Reforma tus Egyha z is 

nagyon fontos szerepet to lto tt be e s to lt be 

manapsa g is az e letemben. 1986-to l 2011-ig az 

egyha z fo pe nzta rosa voltam, 2011-to l kezdve  pedig a 

fo gondnoka vagyok.  

Tudjuk, hogy ve gva r vagyunk e s ki kell 

tartsunk. Igyekszu nk mine l sze lesebb ko rben 

folytatni jo te konysa gi munka nkat. 

A karante n o ta Nt. E csi Gyo ngyi zoom-os 

istentiszteletein  rendszeresen halljuk Isten ige je t, ami 

ero t, reme nyt, ví gasztala s jelent ezekben a rendkí vu l 

nehe z ido kben. 

Hogyan éled meg a karantént? 

Igyekszem, amennyire lehet, deru sen mege lni, a te lni 

ezt a ve gne lku linek tu no  karante nt. 

Nem ko nnyu  a ta llni a szinte teljesen ke pernyo s 

vila gba. Ne ha az ember szinte megcso mo rlik to le, de 

ke tse gkí vu l nagy segí tse g, sok mindent leheto ve  tesz.  
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Mit gondolsz, miért „kaptuk” ezt az időszakot? Mit 

gondolsz, tanulnak ebből az emberek valamit? 

Nem tudom, hogy mie rt jutott oszta lyre szu nkke  a 

koronaví rus e s a vele ja ro  felbolydult e letmo d. 

Azt hiszem, hogy ma ris sokan sokat tanultunk belo le: 

sok mindent terme szetesnek vettu nk, e s nem 

is e rte keltu nk ku lo no ske ppen, mint pe lda ul azt, 

hogy egyu tt lehettu nk szeretteinkkel, hogy szabadon 

mozoghattunk, hogy nem kellett felebara tainkto l fe lni, 

mint esetleges „ví rus terjeszto kto l”, e s minket sem 

ne ztek azoknak. Reme lem, hogy szolida risabbak 

leszu nk e s segí to ke szebbek. 

Ady Endre Szelí d esti ima dsa ga nak utolso  

versszaka val szeretne m befejezni a fenti emle keket, 

gondolatokat. 

Cserke szta borokban sokszor ima dkoztuk. 

Mikor az alkony lesza ll, 

a barna alkony lesza ll,  

re gi ima m az ajkam 

szapora zza az ajkam: “Adj 

cso ndes e jt szu leimnek, adj cso n- 

des e jt mindenkinek. Istenem, 

e n ja rva-kelve, fo lvirradva  

e s lefekve, ima dlak, mint 

e des Atya m. Jo  Atya m,vi- 

selj gondot ra m, a men.” 
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 Zrínyi Ifjúsági Kör  

Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából 

FE NYESI TSÜ K A NYELVET, HOGY 

NE ROZSDA SODJON MEG MAGYAR 

NYELVTÜDA SÜNK 

BENEDEK LA SZLO NE  MICSINAY MA RIA 

A Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben 2010 o ta havonta 
egyszer nyelvcsiszolo  tanfolyamot tartok 
azok sza ma ra,  akik fontosnak tartja k 
a polni, e s csiszolni a magyar anyanyelvet.  

Ide n ma r  a 11. e vet kezdtu k volna, de 
ko zbejo tt  a koronaví rus.  

Itt közlünk a már leadott anyagból, amit 
minden hónapban ki fogunk egészíteni.  

Párhuzamos szerkesztésű szólások  

Egészítsd ki a szólásokat az oszlop 

szavaival, és értelmezd azokat úgy, hogy a 

megadott meghatározásokból megkeresed a 

megfelelőt!  

A) azt sem mondta, hogy bu -e, 
vagy ________ 

B) to viro l  ________ elmond valamit  

C)  se szo , se ________ 

D)  hetet- ________ o sszehord 

E) se szeri, se ________ valaminek 

F) fu ho z-  ________ kapkod 

G) se fu le, se ________ valaminek 

H)  eget- ________ megí ge r 

I)  se hu s, se ________ 

J)  e rti valaminek a csí nja t- ________ 

K)  se inge, se ________ valakinek 
valami 

L) szo re n- ________ eltu nik valami 

a) BA  

b) BESZE D  

c) BI NJA T  

d) FA HOZ  

e) FARKA  

f) FO LDET  

g) GATYA JA  

h) HAL  

i) HAVAT  

j) HEGYIRE  

k) SZA LA N  

l) SZA MA   

1. e rti  valaminek a forte lya t;  2. egy szo t sem 
szo lt; 3. nagyon sok van belo le; 4. va logata s 
ne lku l  mindenfe le t  o sszebesze l ; 5. nincs 
hata rozott jellege; 6. nyomtalanul eltu nik; 7. 
re szletesen elmond mindent; 8. e rtelmetlen, 
zagyva dolog; 9. minden bevezete s,  magyara zat 
ne lku l ;  10. semmi ko ze hozza , nem e rdekli; 11. 
mindent megí ge r; 12. szorultsa ga ban 
mindennel pro ba lkozik  
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FELE SEM IGAZ TOTÓ  

Minden szóhoz három meghatározást 

kapcsoltunk. Karikázd be a szerinted helyes 

állítás jelét!  

 

Fele sem igaz toto  2.  

1.  ZEBU  

a.  Kelet-Afrika ban, e s India ban honos pu pos 

ha tu  emlo sa l lat  

b.  A palo c ne pviselet darabja; ro vid, zsino ros 

poszto kaba t  

c.  Vere b nagysa gu ,  cifra tollazatu  e nekesmada r  

2. OSTYEPKA  

a.  Cipo  alaku ,  sova ny fu sto lt sajt  

b.  A lengyelek kara csonyi su teme nye, ezzel 

aja nde kozza k meg egyma st, jo kí va nsa gaik 

kí se rete ben  

c.  A szlova k fo ldmu vesek jellegzetes, ujjatlan 

melle nye  

3. ÁMBITUS  

a.  Kelme vel  vagy bo rrel  bevont u lo – vagy 

fekvo bu tor  

b.  Egy cetfajta sa rga sszu rke, viaszszí nu  

va lade ka 

c.  Falusi ha z udvarra ne zo  oldala ra e pí tett, 

fedett, oldalt nyitott, sze les folyoso  

4. BRINDZA  

a.  Lipto i  tu ro ;  juhtu ro  

b.  Hasas, egyfu lu  ivo ede ny  

c.  Szla v ne pek a l tal  haszna lt ,  hosszu  

szu ro fegyver  

5. CONDRA  

a.  E rte kes pre mu ,  menye tfe le ragadozo  

b.  Piszkos, rongyos ruha  

c.  Diszno pa sztorok la bbelije, bo rbo l  ke szu l,  

szí j jal kell ro gzí teni  

6. CSEREMISZ  

a.  Erjesztett kancatej  

b.  Ko ze pkori kereskedo k a l tal  haszna lt ,  bo rbo l 

ke szu lt o vszeru  ersze ny  

c.  A Volga Nagy kanyarja mente n e lo  finnugor 

ne p  

 

Megoldás: A, A, C, A, B, C  
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Mártát megkértem, hogy meséljen a családjáról, 

valamint a ZIK tanáraként is arról, mit jelent számára a 

Zrínyi Ifjúsági Kör.  

Po sa Lajos: Magyar vagyok 

Magyar vagyok, magyar; magyarnak szu lettem,  

Magyar no ta t dalolt a dajka felettem, 

Magyarul taní tott ima dkozni anya m 

E s szeretni te ged, gyo nyo ru sze p haza m! 

Pósa Lajos (Radnót, 1850. április 9. – Budapest, 1914. július 9.) 

költő, meseíró, dalszerző, a magyar gyermekirodalom 

klasszikusa. 

A verset gyerekkoromban tanultam, e s ezt a stro fa t 

azo ta magame va  tettem. Magyarul ima dkozom, 

magyarul sza molok e s magyarul a lmodom.  

Magyarorsza gon szu lettem a II. vila gha boru  utolso  

e ve ben, e desanya m mese lte, hogy e ppen szo lt a riado , 

miko zben e n ma r u tban voltam. 

Visszagondolva a gyermekkoromra nem 

panaszkodhatom, boldog voltam.  A hetedik elemit 

kezdtem ja rni, a felso go di a llami iskola ban, amikor 

kito rt a forradalom, e s felfordí totta a csala dom e s az e n 

kis  vila gom. Nagyon sok kedves bara tno t e s 

oszta lyta rsat hagytam otthon bu csu za s ne lku l, 

amikor november  ve ge n elhagytuk Magyarorsza got. 

E veken keresztu l leveleztu nk, ameddig az e rdeklo de si 

ko ru nk annyira elte rt ma r egyma sto l, hogy a ke t 

ku lo nbo zo   vila g, amiben e ltu nk nem tala lta meg a 

ko zo s nevezo t, e s az u jonnan ko to tt ifju sa gi bara tsa gok, 

amelyek az ido  folyama n megero so dtek a ko zo s 

e lme nyeken keresztu l, -a mai napig tartanak-, kezdte k 

helyettesí teni a gyermekkoriakat, de bevallom,  soha 

nem felejtettem el  o ket. 

 

BALTHAZA R MA RTA  

MESE L CSALA DRO L, 

IDENTITA SRO L, ZIK-RO L  

VALLOMA SOK 
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Szu leimmel, ke t na lam fiatalabb  testve remmel, egy 

nagyne nivel e s gyermekeivel, unokatestve reimmel, 

ne gy kalandokkal teli nap uta n -napok, amelyek szinte 

ko nyvte ma nak is elegendo ek  lenne nek-, izgalmas 

ko ru lme nyek  ko zo tt  egy holdvila gmentes 

e jszaka n, miko zben lo ve seket, e s kia lta sokat 

hallottunk a ko zelta volbo l, to bb ira nybo l, a jo  

Isten segí tse ge vel -csak avval ami rajtunk volt-, 

a tle ptu k a hata rt Ausztria fele . Me g csak annyit 

tenne k hozza , hogy a ha rome ves o cse met e dasapa m 

egy ha tizsa kban vitte,  e dasanya m pedig szorosan fogta 

a hu gom e s az e n kezem, ve gig ezen az utolso  e jszaka n, 

amikor hosszu  o ra kon keresztu l gyalogoltunk a hol 

havas, hol lucskos, go ro ngyo s  sza nto fo ldeken. Amikor 

a csoportvezeto nk azt mondta: “most ra gyu jthatnak”, 

akkor nyí lt meg elo ttu nk a szabad vila g levego je… 

egyma s ko zo tt ismeretlen emberek a to lelve u nnepeltu k 

ezt a felejthetetlen pillanatot! Furcsa dupla e rze s 

jelent meg egyszerre bennem: a szabadsa g e s 

hontalansa g! 

A Be csben to lto tt majdnem ke t ho nap is re sze lehetne a 

ko nyvemnek, amit tala n me g egyszer kedvet kapok, 

ido t sza nok ra , e s megí rom, hogy mindaz, amin 

keresztu lmentu nk, amit a te ltu nk, amit fela ldoztunk 

aze rt hogy szabadsa gban e lju nk, megmaradjon az 

uto kornak, az unoka imnak, e s bu szke k legyenek a 

magyar sza rmaza sukra.  A szu rke, e s szomoru  otthoni 

eseme nyek uta n, belecso ppentu nk Be cs kara csonyi 

fe nyekkel kivila gí tott hangulata ba, ami 

mindannyiunkra, de ra nk gyerekekre ku lo nleges 

hata ssal volt. Mí g a felno ttek a hivatalos u gyeinket 

inte zte k napko zben, mi, gyerekek a csoda latos 

belva rosi u zletsorok elo tt se ta lgattunk, e s nem gyo ztu k 

a szemeinkkel magunke va  tenni mindazt, amit la ttunk. 

Nagyon sok kedves, e s jo szí vu  emberrel tala lkoztunk, 

akik la tva n rajtunk, hogy meneku ltek vagyunk,  

megaja nde koztak minket egy gyu mo lccsel, kiso cse met 

egy apro  ja te kkal, vagy az egyik belva rosi vende glo s 

heteken keresztu l ebe det adott a csala dunknak.    

Abban az ido ben a meneku ltek nagy re sze, me g a 

ma sodik vila gha boru  re meire visszaemle kezve, u gy 

do nto tt, hogy nem marad Euro pa ban.  
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I gy to rte nt, hogy a kis csala dom 1957. janua r 23-a n 14 

napos hajo u t uta n -amiro l folytathatna m a ko nyvemet-, 

mege rkeztu nk La Guaira ba, Venezuela legnagyobb 

kiko to va rosa ba, ahova mi, e s me g ma sik hu sz magyar, 

egyu tt e rkezetu nk az elso  ’56-os meneku ltek 

csoportja val. Olyanok, akiknek ma r e lt hozza tartozo ja 

Venezuela ban. E desapa m egyik ba tyja a ha boru  uta n 

va ndorolt ki Venezuela ba, de pont akkor, amikor mi 

mege rkeztu nk, O  Ne metorsza gban tarto zkodott 

huzamosabb ideig. A caracasi magyarok ke pviselo i 

vira gcsokrokkal, nagy szeretettel fogadtak 

minket a kiko to ben, e s felvittek Caracasba -

akkoriban az egyik legmodernebb fo va ros volt De l-

Amerika ban-. 1000 me ter magasan fekszik egy 

csoda latos terme szeti sze pse gekben gazdag vo lgyben.  

Egy magyar asszony panzio ja ban kaptunk sza lla st, e s 

pa r napra ra  hogy mege rkeztu nk, ha la a magyar 

kolonia nak, az o cse m ma r o voda ba, a hu gom meg e n a 

ferences apa ca k a ltal vezetett priva t iskola ba ja rtunk, 

majd mindketten ott e rettse giztu nk. Amikor 

bekeru ltu nk az iskola ba, mondanom sem kell, hogy egy 

szo t sem tudtunk spanyolul, de me g abban az e vben a 

kara csonyro l ma r egy olyan fogalmaza st í rtam, amire 

nagyon bu szke vagyok, a  mai napig  emle kke nt o rzo m, 

amiben ma r  fogalmaza si vagy nyelvtani hiba alig akadt.  

Akkoriban u gy mondta k, hogy kb. 5000 magyar e lt 

Venezuela ban, sokan ko ztu k vide ken. Elso  percto l 

kezdve re sze voltunk a Caracas-i Magyar Ház életének. 

He tve geken mesede luta n, cserke szet, vende glo , 

ne pta nccsoport adott magyar hangultot az akkoriban 

csak be relt e pu letben, majd szí nha zi elo ada sok, 

hazafias megemle keze sek, szu reti, farsangi, e s fehe r ba l 

mellett sok ma s mu sor le tezett, amit a ku lo nbo zo   

inte zme nyek az e rdekeltse geik szerint foglaltak o ssze. 

To bb  inte zme nynek voltunk tagjai, szu leim minden 

leheto se get felhaszna ltak arra, hogy a magyarsa gunkat 

tova bbra is a poljuk, nemcsak otthonunkban, hanem a 

caracasi magyar ta rsadalmi e leten keresztu l is. Neku nk, 

gyerekeknek ko nnyebb dolgunk volt mint a 

szu leinknek. E desapa m joga sz, e desanya m pedig csak a 

ha ztarta sunkkal foglalkozott otthon. Venezuela ban 

viszont mindketten az elso  ke t e vben keme ny 

munka val hozta k haza a mindennapi betevo  falathoz 

szu kse ges anyagiakat.  
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Ido vel ez is megva ltozott, e desapa m, akinek 

veleszu letett mu szaki ke pesse gei voltak, orvosi ge pek, 

e s  mu szerek gya rta sa val, e s javí ta sa val foglalkozo  

ce get alapí tott, mí g e desanya m otthonunkban, hosszu  

e veken keresztu l, dolgozo  szu lo k pici gyermekeire 

vigya zott. Minden gyerek, aki huzamosabb ideig na lunk 

to lto tte napjait, megtanult magyarul besze lni. 

O tven e vet e ltem Venezuela ban, amibo l to bb mint 

negyven csoda latos volt. Me g egyetemista koromban 

fe rjhez mentem, egye ves volt a kisla nyom, amikor 

megkaptam az elektrome rno ki diploma mat, tizeno t 

e ven keresztu l hasznosí tottam tuda somat az a llami 

telefon va llalatna l, egy priva t ce gne l, majd egy bankna l 

a ta vko zle si a gazatban. Sokszor voltam kiku ldete sen a 

munka mon keresztu l, az egyik ilyen alkalommal 

ismertem meg negyvenne gy e vvel ezelo tt Eduardot, 

akit mindenki Panchonak ismer. O  Argentí na ban 

szu letett, szinte n me rno k, e s volt egy gyermeke egy 

elo zo  ha zassa ga bo l. Pancho a tko lto zo tt Venezuela ba, 

ott ha zasodtunk, e s pa r e vre ra , megszu letett a ko zo s 

gyermeku nk is, viccesen mondva az enye m, a tied, e s a 

mie nk, de mindha rom a mie nk! Gyermekeim, ha la 

elso sorban a nagyszu lo knek, jo l megtanultak magyarul, 

mai napig profita lnak belo le. Velem egyu tt  o k is aktí v 

re szei voltak a kolo nia nak, a magyar o voda nak, 

(huszono t e ven keresztu l mu ko do tt a Magyar Ha z egyik 

helyse ge ben, minden de lelo tt, he tfo to l pe ntekig) a 

cserke szetnek, a he tve gi magyar iskola nak, e s a 

ne pta nccsoportnak, u gy mint a testve reim, e s jo magam. 

E n csak a ne pta nccsoportbo l maradtam ki… ezt a hia nyt 

ma r itt, Argentí na ban po toltam be; tí z e vig voltam tagja 

a Kolomp felno tt ne pta nccsoportnak. Amikor kino ttem 

az aktí v cserke szet kora bo l, a Bu zavira g  o rso m 

tagjaival megalapí tottuk az elso  magyar felno tt 

no i cserke szcsapatot, Ra skai Lea f.cs.cs. hivatalos 

ne ven. Ez a csoport hat taggal indult, de az e vek sora n 

szaporodott, harminchat tagra no vekedett u j 

cserke sztestve rekkel.  Bu szke n a llí tom, hogy to bb 

e vtizeden keresztu l a caracasi magyar e let oszlopa t 

ke pviseltu k. Azok, akik ko zu lu nk me g mindig ott e lnek, 

viszik tova bb a fa klya t. Rendszeresen, hetente tartottuk 

gyu le seinket, ahol mint o nke pzo  csoport mu ko dtu nk, 

jo ban, rosszban ta mogattuk egyma st, eleinte a 

kolonia lis rendezve nyeket segí tettu k megszervezni, 

ke so bb mi szerveztu k o ket.  
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Kira ndultunk amikor csak tehettu k, egyszer egy e vben 

he tve gi, igazi cserke szta borba mentu nk, ami nem 

mindig volt ko nnyu , mert ma r mindannyiunknak volt 

csala dja, de a ltala ban sikeru lt.  Tagjaink vezette k a 

Gyo ngyo sbokre ta ne pta nccsoportot, a he tve gi magyar 

iskola t, a cserke szetet, kezdetben az o voda t, e s tagjai 

voltunk a Magyar Ha z vezeto se ge nek. Sza momra a 

magyarsa g, e s a hozza  tartozo  elfoglaltsa g e letem egyik 

legfontosabb re sze, amiben Pancho mindig hu se gesen 

ta mogatott. Soha, egy percre sem gondoltam, 

hogy valamikor u gy hozza a sors, hogy el kell 

hagynom Venezuela t.  

Venezuela a XX. sza zad ma sodik fele ben o ria si 

leheto se geket nyu jtott az emigra nsoknak, De l-Amerika 

egyik leggazdagabb orsza ga volt, sok ku lo nbo zo  

nemzetise gu  beva ndorlo val, e rtelmise gi, e s szorgalmas 

munka s emberekkel, akik hozza ja rultak az orsza g 

fejlo de se hez. Kihagyhatatlan megemlí teni azt, hogy 

Venezuela terme szeti sze pse gei is hozza tartoznak az 

orsza g la tva nyossa gaihoz. To bb mint 2000 km hosszu  

karibi tengerpart e s szigetvila g,  o ria si du ne, a vila g 

legmagasabb ví zese se, az o ro khavas 5000 me ter magas 

andoki hegycsu csok, az Amazonas, folyo k, delta k, e s 

szebbne l szebb o blo k vonzza k a turista kat. Sajnos, ez 

ma ma r csak a mu ltido re vonatkozik. Ko ztudoma su , 

hogy 1998 o ta a venezuelai helyzet nemcsak 

politikai, gazdasa gi, de ko zbiztonsa gi 

szempontbo l is e vro l e vre romlott, eze rt 2007-

ben, miuta n gyermekeink ma r e vekkel elo bb elhagyta k 

a szu lo i otthont, e s Venezuela t, mi is u gy do nto ttu nk, 

hogy Argentí na ba ko lto zu nk, miuta n Pancho ege sz 

csala dja itt e l. 2002-ben, amikor a korma ny ira nyí ta sa 

egyre jobban kezdett hasonlí tani ahhoz, amit e n ’56 

elo tt ma r a te ltem, u jra fele ledtek bennem a 

magyarorsza gi emle kek, azok, amik miatt elhagytuk 

szu lo haza nkat. Eze rt, ba r nehezen, mert 25 e ven 

keresztu l csoda latos e letu nk volt Caracasban, de 

sikeru lt meggyo zno m Panchot, hogy adjunk tu l az 

ingo sa gainkon, e s telepedju nk a t ma shova, azaz Buenos 

Airesbe. Soha nem gondoltam volna, hogy isme t 

va ndorolni fogok, persze a ko ru lme nyek ma sok 

voltak mint ’56-ban, de ve gu lis egy u j e let a llt elo ttu nk.  

To bb mint tizenha rom e v telt el azo ta.  
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Ü gy ke pzeltem el eredetileg, amikor mege rkeztu nk, 

hogy itt, miuta n u j vagyok, ismeretlen, csak egy-ke t 

magyar ismero so m volt, sze pen, csendesen, e s 

visszahu zodva a kolo nia to l fogjuk e lni az e letu nket. 

Te vedtem! Egy e vre ra , hogy mege rkeztu nk, ma r nyakig 

benne voltam a Buenos Aires-i magyar e letben,  

ugyanu gy, mint Caracasban, so t tala n me g 

intenzí vebben, mert itt to bb szabadido m volt, miuta n 

ma r nem dolgoztam.  Belecso ppentem a Hunga ria, a 

Mindszentynum, az O regotthon, a HKK, az Ars 

Hungarica, a Kolomp, az AMISZ, e s a ZIK e lete be, hol 

keveset, hol sokat mu ko dtem, de kitarto an fo leg az 

O regotthont viseltem, e s viselem a szí vemen, 

miuta n amikor elhagytuk Caracast, e desapa m me g ott 

e lt, e s u gy e reztem, hogy olyan ido so kkel tudom po tolni 

a hia nya t, akiknek a gyerekei nem e lnek Argentí na ban, 

vagy nagyon ta vol laknak, e s keveset la togatja k o ket.  

Szinte hihetetlen, hogy mennyi u j ismero s, e s jo  

bara tsa g alakult ki ko ru lo ttu nk, nemcsak a magyar 

ko ro kben, de fe rjem ifju sa gi bara ti ko re ben is. Ezek 

ma r nem helyettesí tik a caracasiakat, hanem bo ví tik. 

Azt mondja k, nem ko nnyu  ma r felno tt korban 

u j bara tokat tala lni, ezt viszont megca folom, 

mert nekem, neku nk itt Buenos Airesben 

sikeru lt!  

A Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben 10 e ven keresztu l kisegí to  

tana r voltam. Amikor egy tana r valamilyen ok miatt 

hia nyzott, e vente to bbszo r ke rtek fel hogy 

helyettesí tsem, e s miuta n ko zel lakom a Szent La szlo  

Iskola hoz, nem jelentett nagyobb gondot sza momra; 

mindig szí vesen, e s boldogan elva llaltam.  

Mint a llando  tana r harmadik e ve taní tom a magyar 

í ra st. Az elso  ke t e vben 4-5 kisla ny volt az 

oszta lyomban. Aranyosak, helyesek, e s mindig to bb 

mint a fele a csoportnak jo l besze lt magyarul, ami egy 

nagy elo ny volt a sza momra, megko nnyí tette az 

o ra imat. Ide n egy u j sziszte ma t kellett bevezetnu nk a 

COVID-19 miatt. Ma rciusban a ZIK vezeto se ge vel abban 

maradtunk, hogy ameddig a karante n tart, online ZOOM

-on keresztu l, virtua lis o ra kat fogunk tartani, ami 

a prilis ve ge n elkezdo do tt. Most, augusztusban tova bbra 

is online folytatjuk, ma r a ma sodik fe le vet is 

megkezdtu k. Remek oszta lyom van, nyolc dia k, 7 e s 10 

e v ko zo tt, o t fiu , e s ha rom la ny, o t gyerek vide ken, 

illetve ku lfo ldo n e l, ha rom Buenos Airesben.  
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Ahogy mondja k, minden rosszban van valami jo , valami 

pozití v! EZ I GY IGAZ! A jo  az, hogy o t vide ki gyerek is 

re szt vehet az online o ra kon. Ezek az o ra k ko teleztek 

arra, hogy a modern technolo gia val jobban 

megismerkedjek, a llando an igyekszem fejleszteni az u j 

sziszte ma k haszna lata ban magamat, amit egy e ve me g 

a lmomban sem gondoltam. Nagyon megszeretettem a 

dia kjaimat, nagyon tisztelem a szu lo ket, akik a vegyes 

ha zassa gok ellene re, olyan sze pen megtaní totta k 

negyedik genera cio s gyermekeit is a magyar besze dre. 

O RO M velu k foglalkozni. Sok ido t sza nok a heti negyven 

perces o ra m elo ke szí te se re, igyekszem, hogy az 

dinamikus, hangulatos, ja te kos, de fo leg, leheto leg 

olyan legyen, hogy a gyerekek is szí vesen vegyenek 

re szt rajta, ne unatkozzanak, e s ko zben tanuljanak is. 

Komoly kihí va s ez minden he ten sza momra, de 

boldogan csina lom, mert u gy e rzem, hogy van e rtelme. 

Amikor a gyerekek e rtelmesen, okosan magyarul 

va laszolnak a ke rde seimre, vagy olvassa k a magyar 

szo vegeket, csina lja k a keresztrejtve nyt, mese lnek, 

la tom, hogy he tro l he tre fejlo dnek, ez arra buzdí t, hogy 

minden energia mmal folytassam. Ha ma r tu l leszu nk 

ezen a nehe z, jelenlegi pande mia s helyzeten, e s az 

o ra kat ma r szeme lyesen fogjuk folytatni a Szent La szlo  

Iskola ban, nagyon bí zom abban, hogy az o t dia kom, 

akik nem tudnak jelen lenni, ige nyt tartanak majd, e s 

szí vesen folytatna k velem az online o ra kat. Semmi nem 

tenne boldogabba ! O szinte elismere sem a Zrí nyi 

Ifju sa gi Ko r alapí to inak, e s azoknak, akik kitarta ssal, 

szeretettel, odaada ssal, e vtizedek o ta vezetik a Ko rt, e s 

a tana roknak, akik o nfela ldozo an foglakoznak a 

gyerekekkel e s fiatalokkal. Boldog vagyok, hogy re sze 

lehetek ennek a magyarsa gunkra nevelo , remek 

csoportnak. 

Hálás vagyok  az életnek nagyon sok  

mindene rt, elso sorban aze rt ,  hogy magyarnak 

szu lettem.  

Hálás vagyok , mert Venezuela befogadott ,  

ma sodik haza t  nyu jtott, leheto se get az 

e rve nyesu le sre, szabadsa got a magyarsa gom 

megtarta sa hoz.  

Hálás vagyok ,  mert Argentína szintén 

befogadott ,  ez  már  a  harmadik  hazám,  ahol 

ido s koromra annyi u j e lme nyben van re szem, 

ahol tova bbra is hasznos lehetek, e s 

gyakorolhatom a magyarsa gomat sok kedves 

bara t  ko re ben.  
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Tudoma nyos ke pesí te sem alapja n a rendkí vu l sok, 

vila ghí res magyar ke mikus, fizikus, e s matematikus 

e lete t tanulma nyoztam, ezekro l í rtam, vagy tartottam 

elo ada st. A ko zgazda szok ko zo tt az egyetlen Nobel-

dí jasunk, Harsa nyi Ja nos neve volt nekem csak ismert. 

Ameddig egy nagyon tisztelt argentin ko zgazda sz, Juan 

Carlos De Pablo cikke vezetett egy nekem u j 

tudoma nyteru leten hihetetlenu l nagy sikert ele rt 

magyarok neve hez. 

De Pablo a Buenos Aires-i Katolikus Egyetemen (ÜCA) 

e s a Harvardon tanult, to bb argentin egyetem tana ra 

volt, akade miai tag, e s to bb mint 30 ko nyv szerzo je. 

Minden vasa rnap í r egy nagyon szellemes cikket a La 

Nación újságba, ahol egy már elhunyt közgazdászt 

ke rdez egy bizonyos te ma ban. A va laszokat a 

ke rde seire az illeto  e letmunka ja bo l a llí tja o ssze. Pa r 

hete a magyar Ka ldor Miklo s volt a cikke va laszainak 

„szerzo je”. A cikkben kifejtette, hogy valo sa gos 

botra ny, hogy Ka ldor nem nyerte el a Nobel-dí jat. 

Tova bba  ezt í rta De Pablo: “Magyarország valódi 

exportőrje volt a hivatásos tehetségeknek”, amire 

Ka ldor virtua lis va lasza ban megadta mindazoknak a 

neve t, akik Magyarorsza gon tanultak, e s az Egyesu lt 

Államokban, vagy Angliában futottak be egy 

kivételesen sikeres karriert. Ezeknek a 

szeme lyeknek szeretne m ezt a cikket szentelni. 

A cikkben megemlí tett, az Egyesu lt A llamokban 

munka lkodo k nevei: Neumann Ja nos, Harsa nyi Ja nos, 

Scitovszky Tibor, Balassa Béla és Wald Ábrahám; 

Anglia ban pedig Balogh Tama s, Ka ldor Miklo s, Bauer 

Péter Tamás, Jászay Antal és Barna Tibor 

ko zgazda szok vannak sza mon tartva.  

Neumann János 1903-ban született Budapesten, az 

a ltala nos megí te le s szerint minden ido k 

leguniverza lisabb magyar tudo sa. 

A XX. SZA ZADBELI BRILLIA NS 
MAGYAR KO ZGAZDA SZOK 

GENERA CIO JA 

- Első rész - 

SZE KA SY MIKLO S 
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Apja Neumann Miksa olyan jo l szolga lta haza ja t, hogy 

1913-ban nemesi cí met kapott, fia í gy lett margittai 

Neumann Ja nos, vagy ahogy ku lfo ldo n ismerik, John 

von Neumann. A Fasori Evange likus Gimna ziumba ja rt, 

mint e desapja, e s annyi magyar tudo s, ko ztu k Wigner 

Jeno , e s Harsa nyi Ja nos is. Ra tz La szlo , a gimna zium 

legenda s hí ru  matematika tana ra kora n felismerte 

Jancsi ke pesse geit, e s ra besze lte apja t, hogy fia 

egyetemi szí nvonalon fejlessze tova bb maga t, aminek 

apja nem o ru lt annyira. Ka rma n To dor ezt í rja: 

Örvények és repülő című könyvében: “Az Aacheni 

professzorsa gom elso   e ve ben bea llí tott hozza m egy 

pesti banka r 17 e ves fia val. Furcsa dolgot ke rt to lem: 

besze ljem le Jancsit arro l, hogy matematikus legyen. 

Azt mondta: “A matematikusok nem e rtenek a 

pe nzkerese shez”. Elbesze lgettem a fiu val, ka pra zatos 

feje volt. O na llo an tanulma nyozta az absztrakt 

matematika legnehezebb te teleit, e s ujdonsa gos 

elme leteket dolgozott ki. Azt aja nlottam az apja nak, 

hogy ko sso n fia val kompromisszumot, tanuljon 

vegye szme rno kse get.” 

I gy Neumann Ja nos beiratkozott a vegye szme rno ki 

szakra a zu richi Szo vetse gi Mu egyetemen (ETH), ahol 

Po lya Gyo rgy taní tva nya lett, e s egyideju leg 

matematika ra Budapesten. Minden fe le vben 

Budapestre utazott, hogy letegye az esede kes 

matematikai kollokviumokat. I gy lett 1925-ben 

Zu richben vegye szme rno k, e s egy e vre ra  doktora lt 

Budapesten matematika bo l.    

Ma r 23 e ves kora ban a berlini egyetem to rte nete nek 

legfiatalabb tana ra lett, majd 1930-ban elfogadta a 

Princeton egyetem meghívását, ő lett az új 

Magasabb Tudoma nyok Inte zete nek legfiatalabb 

professzora, e s ro videsen kimagaslo  szeme lyise ge. 

1937-ben konzulta nsnak nevezte k ki a Los Alamos-i 

atomfizikai inte zetben, ahol nemlinea ris differencia l 

egyenleteken keresztu l a robbana sok hulla mainak a 

terjede se t sza mí totta ki. Szu kse g volt olyan 

sza mí to ge pre, amely nemlinea ris sza mí ta sokat is el 

tud ve gezni. A proble ma n gondolkozva Neumannak az 

az o tlete ta madt, hogy a teljes programot ta rolja k a 

ge pbe. Ebbo l fejlo do tt ki a Neumann-fe le sza mí to ge p, 

ami alapja a ma vila gszerte haszna lt sza mí to ge peknek.  
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Miuta n elso  felese ge, Ko ves Marietta elva lt to le, 1938-

ban Budapesten felese gu l vette Da n Kla rit, aki az u j 

elektronikus sza mí to ge p egyik elso  programozo ja lett. 

Akkor csak az abcdef e s 1234567890 jegyeket 

haszna lta k. A Neumann ha zaspa r humore rze ke t 

mutatja, hogy programoza si hibajelke nt a ge p ezt az 

u zenetet nyomtatta ki: “e2 a b1de5 10” (ez a bu do s lo ). 

Me g Los Alamosban Teller Ede vel, e s ma s fizikusokkal 

nagy po kercsata kat is ví vtak.  

Neumann tanulmányt írt a pókerelméletről, és ez 

lett az alapja a matematikai játékelméletnek, 

amelyre az 1994-es közgazdasági Nobel-díjasok, 

John Nash és Harsányi János, alapozták 

munkájukat.  

Amikor a Time folyo irat a millennium e ve ben egy 

ku lo nsza mot adott ki a sza zad 100 legnagyobb 

tudo sa nak kijelo le se vel, Neumann Ja nos volt az 

egyetlen a vila gon, aki ke t tudoma nya gban, 

matematika ban e s sza mí to ge p-tudoma nyban is 

szerepelt. Sajnos 1955-ben, alig 52 e ves kora ban, 

csontra kot diagnosztika ltak a va lla ban. 1956-ban, ma r 

tolo sze kben u lve vette a t Eisenhower elno kto l a 

Szabadsa g e rmet. E lete folyama n agnosztikus volt, de 

mint hí vo  katolikus halt meg 1957-ben, 

Washingtonban. Sok téren volt elismert tudós: 

matematika, kvantumfizika, sza mí to ge p-programoza s, 

ko zgazdasa gi ja te kelme let, statisztika, so t, 

matematikai elme letei alapja n sikeru lt fele pí teni a 

DNS struktura t is.     

Amikor a Nobel-dí jas Wigner Jeno t megke rdezte k, 

hogyan lehet az, hogy ez a magyar nemzede k oly sok 

la ngelme t adott a vila gnak, azt va laszolta, hogy nem 

e rti a ke rde st. Magyarorsza g sok Nobel-dí jast, e s sok 

tudo st produka lt, de la ngelme t csak egyet: Neumann 

Ja nost. Hans Bethe, Nobel-dí jas ne met fizikus szerint 

pedig Neumann Ja nos nem egy emberi, hanem egy 

felso bb fajbo l sza rmazott.   

Harsányi János 1920-ben született Budapesten. Ő 

is a Fasori Evange likus Gimna ziumban ve gzett, ahol 

1937-ben az Orsza gos Matematikai Tanulma nyi 

Versenyen elso  lett. Apja kedve e rt a budapesti 

Tudoma nyegyetem gyo gyszere sz kara ra iratkozott be, 

de beja rt a vila ghí res Feje r Lipo t 

matematikaprofesszor elo ada saira is. 
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A ha boru  ve gezte vel apja nak segí tett romos patika juk 

fele pí te se ben, e s gyo gyszere sz diploma ja megszerze se 

uta n filozo fia bo l í rta doktori e rtekeze se t “Filozófiai 

tévedések logikai analízise” cí mmel. Amikor a 

kommunista k 1949-ben lemondatta k a Szociolo giai 

Tansze k tana rsege di posztja ro l, majd a llamosí totta k a 

csala di patika t, Harsa nyi eldo nto tte, hogy eljo tt a 

ta voza s ideje, e s illega lisan elhagyta az orsza got. 

Ausztra lia ba va ndorolt, ahol szakke pzetlen 

munka ske nt dolgozott, miko zben esti tanfolyamon a 

Sydney-i Egyetemen ko zgazdasa gtanbo l szerzett 

masterdiploma t. A Rockefeller o szto ndí j elnyere se 

uta n Amerika ba ment, ahol a neves Stanford 

egyetemen taní tott ko zgazdasa gtant. Itt szerezte meg 

ma sodik doktori diploma ja t, e s tala lkozott ke t fontos 

stanfordi matematikatana rral, Po lya Gyo rggyel e s 

Szego  Ga borral, akik u jrae bresztette k e rdeklo de se t a 

matematika ira nt. A szuperhatalmaknak az a ja te ka, 

amelyet hidegha boru  ne ven ismeru nk, terelte 

Harsa nyi figyelme t a ja te kelme let fele . Ez vezette a 

ko zgazdasa gi Nobel-dí jhoz (1994), amit a “Nem-

kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzésre 

vonatkozó úttörő munkásságáért” kapott. Harsa nyi 

Ja nos mutatta meg, hogy mike pp analiza lhato k a nem 

teljes informa cio ju  ja te kok. Ez strate giai szitua cio kat 

vizsga l olyan esetekben, amikor a szereplo k nem 

ismerik egyma s sza nde kait. A teljes informa cio ju  

ja te kban (amilyen a sakk) a ja te kos ismeri a ma sik 

ja te kos preferencia ja t. Vannak ja te kok (mint a po ker), 

amelyben a ja te kosok csak re szleges informa cio val 

rendelkeznek a partnerre vonatkozo lag; ezek jobban 

tu kro zik a vila gban elo fordulo  strate giai szitua cio kat. 

Az o  matematikai elme lete oldja meg azokat a 

helyzeteket, ahol a kereskedelmi, vagy politikai 

ellenfelek nem ismerik egyma s ka rtya it, e s ce ljait, e s 

eze rt gyakran blo ffo lnek. Harsa nyi munka ssa ga 

minden ko zgazdasa gi analí zis alapja nak tekintheto , 

fu ggetlenu l atto l, hogy a ja tszma maga n, vagy 

ko zszfe ra ban folyik.  

A Nobel-banketten, mint u nnepi szo nok, kifejtette, 

hogy a Nobel-dí j re ve n a ja te keleme let elnyerte azt a 

nemzetko zi elismere st, amelyet a ko zgazdasa gi 

elemze s ezen mo dszere mege rdemel.  

 



35 

 

Hozza tette, hogy munka ja alapja Neumann Ja nos 50 

évvel azelőtt megjelent könyve volt, bár a 

ko vetkezo  30 e vben csak a ke tszereplo s kooperatí v 

ja te kosokra o sszpontosodott a figyelem. Eisenhower, 

e s Kennedy elno ko k ideje ben a Neumann-fe le 

matematikai ja te kelme let az amerikai ku lpolitika, e s 

katonai strate gia re sze ve  va lt. Harsa nyi Ja nos e rdeme, 

hogy ezt a matematikai alapmunka t kiterjesztette 

to bbpartneru , nem teljes informa cio val rendelkezo  

ta rgyala sokra is.  

Harsa nyi Ja nos 1964-to l a californiai Berkeley 

egyetem tana ra, majd az Amerikai, e s a Magyar 

Tudoma nyos Akade mia knak tagja, ne gy egyetem 

dí szdoktora, e s az Eo tvo s Lora nd Fizikai Ta rsulat 

tiszteletbeli tagja lett. Amikor 1997-ben a tvette a 

“Magyarorsza g hí rneve e rt” miniszterelno ki dí ja t, 

megko szo nte, hogy szu lei a Fasori Evange likus 

Gimna ziumba iratta k, amely akkor, szerinte, tala n a 

vila g legjobb ko ze piskola ja volt. A sza zad egyik 

legkiva lo bb magyar tudo sa, e s egyetlen ko zgazdasa gi 

Nobel-dí jasa Alzheimerben szenvedett, e s 2000 

augusztus 9-én egy szívinfarktusban halt meg 

Berkeleyben. 

Balassa Béla (1928, Budapest – 1991, Washington)

a budapesti ciszterci gimna ziumban e rettse gizett. 

Tanulma nyait Budapesten, a Budapesti 

Kereskedelmi Akadémián (1948), majd az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen (1951) ve gezte. 1956-

ban kimeneku lt az orsza gbo l, ezuta n a Yale 

Egyetemen tanult, itt lett tana rsege d 1962-ben, majd 

professzor 1966-ban, ege szen hala la ig (1991.).  

Egyu ttal dolgozott a Vila gbankna l, e s az Euro pai Ünio  

tana csado ja volt a kezdetekkor.  

Kidolgozta az euro pai integra cio  o tle pcso s modellje t: 

1. Szabadkereskedelmi o vezet. 

2. Va munio .  

3. Egyse ges, ko zo s belso  piac: az a ruk e s szolga ltata sok 

mellett a to ke e s a munkaero  is szabadon a ramolhat.  

4. Elo bb Gazdasa gi e s Moneta ris Ünio  (EMÜ). Üta na a 

ko zo s valuta bevezete se (Euro). 

5. Politikai Ünio : ma r a politikai inte zme nyek is 

o sszefono dnak, eza ltal megszu nnek az o na llo  a llamok. 
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Az elso  ne gy le pcso fok egyma suta ni le trehoza sa valo ra 

is va lt, ba r me g az Euro nincs mindegyik orsza gban 

bevezetve. De az o to dik pont valo szí nu leg nem kelt 

nagy szimpa tia t az EÜ mostani 27 orsza ga nak a 

legto bbje ben, e s persze nem is va lt valo ra, ba r 

jo ne ha ny bru sszeli bu rokrata nak bizonya ra tetszene. 

Scitovszky Tibor (1910, Budapest – 2002, Stanford, 

Palo Alto) nemesi családból származott, 

apja, szinte n Scitovszky Tibor, ku lu gyminiszter volt 

1924 e s 1925 ko zo tt. A Budapesti 

Tudományegyetemen kezdte felso oktata si 

tanulma nyait, ahol jogi ve gzettse get szerzett, ezt 

ko veto en hallgato ja volt a Cambridge-i 

Egyetemnek e s a Londoni Ko zgazdasa gi Egyetemnek 

(London School of Economics).  

O szto ndí jjal utazott az Amerikai Egyesu lt A llamokba, 

ahol fe nyes ko zgazda szi karriert futott be. 1946 e s 

1948 ko zo tt taní tott a Stanfordi Egyetemen, majd ezt 

ko veto en 1968-ig Berkeleyben. 1959-ben kezdte 

vizsga lni az emberi jo le t jelense ge t, azonban a 

szoka sos ko zgazdasa gi gondolkoda sna l jo val sze lesebb 

kontextusban. Munka ssa ga t az Amerikai Ko zgazdasa gi 

Ta rsasa g a Distinguished Fellow cí m odaí te le se vel 

honora lta. Nyugdí jba vonula sakor Stanford Egyetem 

Professor Emeritus címmel tüntette ki. A Magyar 

Tudoma nyos Akade mia 1993-ban va lasztotta tagja va .  

Scitovszky jo le ti perspektí va bo l vizsga lta meg Keynes 

ko zgazdasa gi mega llapí ta sait. Me lyrehato an 

tanulma nyozta a ko zgazdasa gtan ku lkereskedelmi 

modelljeit, azon belu l is a va mok, a gazdasa gi 

integra cio k, az importhelyettesí te s, a 

nemzetko zi fizete si me rleg e s a gazdasa gi 

fejlo de s te mako reit.  

Megku lo nbo ztette az o ro mteli, e s az o ro mtelen 

fogyaszta st, amelyeknek az elhata rola sa ban sza mos 

te nyezo  (kihí va s, kocka zat- e s teljesí tme nye rzet) 

ja tszik szerepet. Ta rsadalom-kritika va  forma lta a 

te zise t: a specializa cio  elveszi a munka o ro me t, illetve 

az amerikai ta rsadalom (minden ma s ta rsadalomna l 

ero teljesebben) tu l nagy hangsu lyt fektetett 

fogyaszta sa ban a komforte rzetre e s a biztonsa gra, 

melynek ko vetkezte ben nem vette sza mí ta sba a 

kihí va s, a kocka zat- e s teljesí tme nye rzet o ro mteli 

e lme nye t a fogyaszta si struktu ra ja bo l.  
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Scitovszky u gy ve li, hogy fogyaszta si kultu ra nkat 

fejleszteni kell, ugyanis ene lku l nem ismerju k fel a 

mino se gi fogyaszta s szerepe t, e s megele gszu nk 

a to megcikkekkel, e s a komforttal. 

Wald Ábrahám (1902, Kolozsvár – 1950, 

Travancore (India) magántanulóként végezte 

tanulma nyait, mert valla sos zsido  csala d 

gyermekeke nt nem ja rhatott szombatokon iskola ba. A 

kolozsvári Piarista Főgimnáziumban tett 

e rettse git 1921-ben, majd a helyi roma n egyetemen 

tanult, az 1927-1928-as tane vben sikeresen elve gezte 

a matematika szakot, majd a be csi egyetemen szerezte 

meg doktora tusa t 1931-ben. E rdeklo de se ekkoriban 

fo ke nt a halmazelme letre, e s a metrikus 

terekre terjedt ki, to bb cikket jelentetett meg, 

amelyekkel jelento sen hozza ja rult az o konometria 

fejlo de se hez. 

A Cowles Bizottság meghí va sa ra, 1938-ban az Egyesu lt 

A llamokban telepedett le, 1941-to l ma r professzor lett 

a Columbia Egyetemen. A ma sodik 

vila gha boru  kito re se vel a statisztika ku lo nfe le hadi 

alkalmaza sait kutatta. Ekkor alapozta meg a 

szekvencia lis analí zist, melyet a hadiipar a 

mino se gelleno rze s folyamata ban tudott 

hasznosí tani. Ja te kelme lettel is foglalkozott. 

Felese ge t, Lucille Lange-t Amerika ban ismerte 

meg, 1950-ben vele egyu tt zuhant le a 

repu lo ge pe India ban, amikor egy statisztikai 

elo ado ko ru tra indultak. 

 

 

A cikk folytatását, mely szól a Három Magyar Lordról - 

Káldor Miklós (1908, Budapest – 1986, Cambridge); 

Balogh Tamás (1905, Budapest - 1985, London) és 

Bauer Péter Tamás (1915, Budapest – 2002, London), 

továbbá Jászay Antalról (1925 Aba -  2019, Janville, 

Franciaország) és Barna Tiborról (1919, Budapest – 

2009, Sussex),  a hírlap következő számában 

olvashatják.  
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A hí rlap elo zo  sza maiban olvashattak arro l, hogy az 

Argentin Koda ly Egyesu let karante n ideje n is va rja 

kurzusaira a hallgato kat. Megosztottam tova bba  az 

Egyesu let elno ke vel, Carolina Wagnerrel, valamint az 

Egyesu let tova bbi ke t tana ra val, Sergio Bertagnival e s 

Guadalupe Cicardoval ke szí tett ro vid interju kat. A 

tana ri kar bemutata sa t Jorge Fuentes, e s Mariana 

Pechuan interju ival za rom.  

Jorge Fuentest kérdeztem...  

Hogyan találkozott a Kodály-

módszerrel? 

Az egyetem zenei nevele s szaka nak 

elve gze sekor kifejezetten a 

ko rusvezete s fele  szerettem volna orienta lo dni. 

Tanulma nyi leheto se geket keresve bukkantam ra  a mai 

Ü.N.A. posztgradua lis, Koda ly-mo dszer kurzusa ra, amit 

Carolina Wagner, e s Sylvia Leidemann vezettek. Az 

egyetlen, amit Koda lyro l tudtam, az volt, hogy ke szí tett 

egy "Koda ly ko rus mo dszertant" - vagy valami ilyesmit! 

Ü gy e rtem, fogalmam sem volt ro la. De ahhoz viszont 

elegendo t tudtam, hogy me g to bbet akarjak ro la 

megtudni! A zenei nevele s, e s a ko ruszene egy u j 

aja nlatban egyesu ltek. 

Mi vonzotta a Kodály-módszerben? 

Vonzott benne a zenei nevele s integra lis megko zelí te se, 

e s a ko zo sse gi e nekle s, a zenei, az e nek, e s a szocia lis 

harmo nia fontossa ga!! 

Miért találja fontosnak a módszer terjesztését, és a vele 

való munkát? 

Mie rt ne? E ppen u gy, ahogyan Koda ly ve di azt, hogy a 

zene mindenkie , u gy gondolom, hogy mindenki 

sza ma ra ele rheto ve  kellene tenni a zene, e s a 

zenepedago gia koda lyi la ta smo dja t; a zene mindenkie . 

A Koda ly-mo dszer nagyban hozza ja rul nem csupa n 

Argentí na, hanem az ege sz re gio  zenei fejlo de se hez. 

Folytatjuk az interjúsorozatot… 

ISMERJE MEG AZ ARGENTIN KODA LY 

EGYESÜ LET TANA RAIT 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 



39 

 

Mi volt a legjobb tapasztalása Magyarországon? 

A mo dszer mege le se! E zenefilozo fia re sze nek lenni. A 

zenei kiva lo sa g kerese se mindenben, amit csina lunk. 

Teljes me rte kben a zene, e s a pedago gia tanula sa nak 

szentelni magunkat.  

Mit gondol a magyar zenéről? 

Ba r sza mos magyar zeneszerzo  van, akit emlí thetne k, 

u gy gondolom, hogy a to bbse gu kben van valami 

ku lo nleges, ami ko zo s. Minegyiku k valamilyen mo don a 

Koda ly-mo dszert tu kro zi: a zenemu veik a kompozí cio s 

sze pse gen tu l pedago giai kutata st tu kro znek, e s tele 

vannak o si tartalmakkal. 

Mariana Pechuant kérdeztem...  

Hogyan találkozott a Kodály-módszerrel? 

Jorge, a fe rjem volt az, aki a mo dszer 

ira nti lelkesede ssel megferto zo tt. Eleinte 

annak leheto se ge e rdekelt, hogy 

to ke letesí tsem a zongoraja te kom, e s a 

zenei ke szse gemet, de hamarosan 

mege rtettem, hogy ez to bb anna l... e s a mo dszer 

szerelmese lettem.  

Mi vonzotta a Kodály-módszerben? 

Az, hogy ez egy a tfogo  koncepcio ... ahol a zene, a 

zene le s a legfontosabb! Zene lve tanulma nyozzuk a 

to rte nelmet; zene lve mege rtju k a filozo fia t; a zene 

megoszta sa val jobb emberek vagyunk.  

Miért találja fontosnak a módszer terjesztését, és a vele 

való munkát? 

Aze rt, mert ez a zene, e s a pedago gia mege rte se fele  

vezeto  u t, ami ko zelebb visz minket ahhoz, hogy 

o szinte, e s terme szetes mo don e lju k meg azt... e s 

amikor valaki megtapasztalja ezt az e rze st, meg akarja 

osztani a to bbiekkel.  

Mi volt a legjobb tapasztalása Magyarországon? 

A muzikalita s, e s a to ke letesse g kerese se, a legapro bb 

re szletekig, e s a vila g minden ta ja ro l e rkezo  

emberekkel e nekelni, gondolkodni, egyu tt e rezni, 

mege lni az igazi harmo nia t, amiro l Koda ly besze lt.  

Mit gondol a magyar zenéről? 

Azt, hogy e rezheto , e s me lyse ge van, me g a 

legegyszeru bb dallamokban is. Nagyon csoda lom 

Barto kot. E s van valami, ami nagyon mege rint, ami sok 

magyar zeneszerzo ben megvan: az egyszo lam 

haszna lata a to bbszo lamu  mu vekben. E rezheto  a 

gyo kerekkel valo  egyse g, e s az emberek egyse ge egy 

egyedi, e s vara zslatos pillanatban.  
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Mind a Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben, mind a Szent La szlo  

Iskola ban megleheto sen sok gyerek e lt azzal a 

leheto se ggel, hogy a te li szu netben is ja rhattak 

magyaro ra kra, gyakorolhatta k a magyart. Az eddig 

megtanult szavakbo l ma r jelzo s szerkezeteket tudnak 

fu zni. Arra ke rtem o ket, hogy fanta ziadu s rajzaikat 

í rja k ko ru l magyarul. O no k is megcsoda lhatnak 

ne ha ny alkota st. 

Cielo Altamirano, Szent La szlo  Iskola 

Danna Garcí a Canosa, Szent La szlo  Iskola 

A TE LI SZÜ NETBEN IS 

GYAKOROLTÜK A MAGYART 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Juha sz Raik Federico, Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

Juha sz  Victoria, Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

Juha sz  Raik Nicolas, Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

Ivan Cammisa, Szent La szlo  Iskola 
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Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar nyelv 

tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?                        
A hírlap minden számában egy-egy tanítványomat 

kérdezem…  

Balogh Angela taní tva nyommal a Zrí nyi Ifju sa gi 

Ko r he tve gi magyar iskola ja ban tala lkozom heti 

rendszeresse ggel. Szorgalmasan ja r az o ra kra, me g a 

te li szu netben sem hagyott ki egy szombatot sem! 

Angela e rdeklo do , az o ra n lehet ra  sza mí tani; na la a 

ke rde sem mindig va laszra tala l.  

Mi motiválja Angelát a magyartanulásban?  

“Kicsikorom o ta hallottam az apuka mat, a 

nagymama mat, a nagyne nimet, e s a nagyba csimat 

magyarul besze lni, de nem e rtettem o ket. Apuka m 

megtaní totta nekem magyarul a szí neket, e s ma s 

dolgokat, majd mikor Magyarorsza gra ment, me g 

jobban kezdett e rdekelni, hogy megtanuljak magyarul.  

Emle kszem, hogy a nagymama m fe nyke peket 

mutatott, e s magyarul besze lt hozza m, emle kszem, 

hogy egyszer a hupike k to rpike k rajzfilmet ne ztu k 

egyu tt. Noha nem e rtettem belo le semmit, tetszett. E s 

arra is emle kszem, hogy a nagymama mmal azt 

ja tszottuk, hogy magyar neveket adtunk a 

plu sseimnek. Szo rakoztato  volt kitala lni a neveket.  

Aze rt is szeretne k megtanulni magyarul, mert 

meg akarom ismerni ezt a sze p orsza got, amit 

csak to rte netekbo l, e s foto kro l ismerek. 
Szeretne k Budapestre menni, mindent megne zni, e s 

la tni az ott e lo  csala domat. 

Aze rt is e rdekel a magyar nyelv, mert ve leme nyem 

szerint ez egy kive teles, sze p, e s o sszetett nyelv.“ 

MIE RT E PPEN MAGYARÜL?       

Szabadidőben magyar nyelvtanulás 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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E rdemtelenu l keve s szo  esik a ko nyvta rro l, az e rte kro l, 

amit a Hunga ria falai o riznek. E rte ket a mu ltro l — 

hiszen ott, azon a ne ha ny papí rlap illatu , nosztalgikus 

ne gyzetme teren egy helyen megtala lhato ak a magyar 

irodalom remekei, e s nem csupa n a buenos aires-i, 

hanem az ege sz latin-amerikai magyarsa g 

to rte nelme ro l o riznek emle ket a gondosan lefu zo tt 

Délamerikai Magyarság hasábjai. Nem idevalósiként 

csak elke pzelni tudom milyen e rze s lehet, hogy 

bese ta lva a ko nyvta rba, e s fellapozva egy-egy 

hí rlapko teget ege szen ko zelike nt hathat a de dszu leim, 

nagyszu leim fiatalsa ga nak ido szaka, hí reket, cikkeket 

olvashatok a ne pta ncegyu ttesem mu ltja ro l, vagy a 

szeretett cserke szo rso met vezeto  elo do kro l, e s egy-

egy cikkben lehet, hogy ra bukkanne k de dnagyapa m, 

de dnagyanya m neve re, miko zben nagyokat 

csoda lkozne k, e s kuncogne k a korabeli ta rskereso  

hirdete seken, kozmetikai tana csokon, e s e rdeklo de ssel 

falna m az oldalakat azt tanulma nyozva, hogy a 

magyarorsza gi eseme nyek hí re hogyan, mike ppen 

jutott el a Fo ld ma sik fe lteke re, “Vajon hogyan hozza le 

a lap ‘56-ot?”. O ria si kincs! E rte ket a jo vo nek — hiszen 

a mu lt megismere se segí ti, hogy mege rtsu k a 

jelenu nket, e s tervezzu k a jo vo nket.  

Nos a karante n ideje n nehezen lehetne ma ske pp, hogy 

í gy a ta volbo l to bb szo  essen a ko nyvta rro l, de 

gondolunk ra , sza mon van tartva, e s alig va rjuk, hogy 

egy rumos, habos ka ve  mellett Aniko  ne ni, e s a lapok 

segí tse ge vel visszaelme lkedju k magunkat a mu ltba — 

csak egy kicsit nosztalgia zni.  

A KO NYVTA R PIHEN 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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2004-ben to rte nt, hogy egy magyar felmeno kkel 

rendelkezo  fiatalokbo l a llo  csapat elhata rozta, hogy 

magyar ne pta ncegyu ttest alapí t. A ce l e rdeke ben 

megkereste k Tereza Collazo koreogra fust, segí tse ge t 

ke rve a ne pta nctanula shoz. A ko vetkezo  e vben, 2005-

ben Czombos Lucia vezete se vel forma lo dott a 

ta ncegyu ttes, majd ezt ko veto en, 2006-ban, Natalia 

Roglich, a Buenos Airesben mu ko do  Rego s 

Ne pta ncegyu ttes tagja lett az egyu ttes koreogra fusa. 

Natalia e vente ke t alkalommal Buenos Airesbo l 

Chaco ba utazott ta ncot taní tani, e s az o  segí tse ge nek 

ko szo nheto en lett a ta ncegyu ttesnek viselete is. 

Ügyanebben az e vben Raul Zilli e s Margarita Botka 

lettek az alakulo  egyu ttes vezeto i. Ekkor kapta a 

forma cio  a Liliom nevet, a vira gro l.  

A Liliom csoport rendszeresen felle pett a Du Graty-

ban, illetve a Chaco tartoma ny to bbi telepu le se n 

tartott u nnepse geken: a szu reti ba lokon, a kultura lis 

fesztiva lokon, illetve a ku lo nbo zo  nemzetise gek 

tala lkozo in. 2009-ben a Rego s Ne pta ncegyu ttes 

meghí va sa ra a Misiones tartoma nybeli Obera ban 

rendezett Emigra nsok Nemzeti Ü nnepe n is re szt vett.  

A Liliom Ne pta ncegyu ttes a mu ko de shez szu kse ges 

ero forra sok elo teremte se re tett ero feszí te seknek 

ko szo nheto en egyre to bbet tudott bizonyí tani, e s 

ido vel a legelso  magyar ta nccsoport lett, amely re szt 

vett az emlí tett, Misiones tartoma nyban rendezett 

ne pszeru  fesztiva lon. Akkoriban a Villa Angela-i 

Magyar Egyesu let ku ldo ttse ge is elkí se rte o ket, ami 

nagyon fontos o szto nzo  ero vel bí rt a csoport sza ma ra.  

Ezuta n no tt a Liliom tagjainak sza ma, e s a csoportot fel 

kellett osztani: a Liliom tova bbra is a to bb tagot 

sza mla lo , nagyobb csoportot jelentette, mí g a kisebb 

forma cio t Pamuk Ne pta ncegyu ttesnek nevezte k el: 

mindke t no ve ny, a napraforgo  e s a gyapot is, a 

re gio ban ismert mezo gazdasa gi no ve nyek. 

2011-ben e rkezett erre a vide kre Zsonda Ma rk, a 

Ko ro si Csoma Sa ndor Program o szto ndí jasa. A magyar 

a llami ta mogata su  program kerete ben hozza nk eljuto  

o szto ndí jas az ege sz chaco i magyarsa g sza ma ra 

u jdonsa got jelentett.  

- CORONEL DÜ GRATY, CHACO -  
Fordította: Martí Tibor 

LILIOM NE PTA NCEGYÜ TTES 
-HOGYAN VA LT E LETEM RE SZE VE  A NE PTA NC-

GABRIEL ZILLI 
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Ez a fiatal o szto ndí jas megla togatta a Chaco ban e lo  

magyar embereket, nyelvet e s ta ncot taní tott, e s 

ero feszí te seinek ko szo nheto en a Duna Televí zio  is 

ella togatott Chaco ba, hogy mu sort ke szí tve bemutassa 

a magyar lesza rmazottak helyzete t. 2012 okto bere ben 

hivatalos magyar a llami, illetve diploma ciai ku ldo ttse g 

is megla togatta a re gio ban e lo  magyarokat: Re pa s 

Zsuzsanna nemzetpolitika e rt felelo s helyettes 

a llamtitka r, e s a Buenos Aires-i magyar konzul, Kocsis 

Attila, e rkeztek Villa Angela ba e s Coronel Du Graty-ba 

[a la togata sro l az Argentí nai Magyar Hí rlap 2012. 

decemberi sza ma ban jelent meg tudo sí ta s]. 

A ku ldo ttse g tala lkozni kí va nt a Liliom ta nccsoporttal 

is. Miuta n az eseme ny alkalma val a delega cio  tagjai 

la tta k a ta ncegyu ttes bemutato ja t, tizeno t fo  (ta ncosok 

e s koordina torok), a ko ltse gek teljesko ru  

megte rí te se vel, leheto se get kapott arra, hogy 

Magyarorsza gra utazhasson, e s re szt vehessen a Szent 

Istva n-napi u nnepse gen 2013. augusztus 20-a n.  

Felejthetetlen e lme ny volt ez a Liliom sza ma ra.  

Ez a magyarorsza gi utaza s nagyon nagy lendu letet 

adott a Liliom Ne pta ncegyu ttesnek, de az ege sz chaco i 

diaszpo ra sza ma ra is, mert Magyarorsza g 

megbecsu le se t jelentette sza mukra; azt, hogy az 

anyaorsza g sza mon tartja az itteni magyar 

lesza rmazottakat. 

Zsonda Ma rk e vro l e vre folytatta munka ja t, visszate rt 

Chaco ba, taní totta a magyar nyelvet e s terjesztette a 

magyar kultu ra t. Mindenekelo tt a diaszpo ra 

egyesí te se ben ja tszott fontos szerepet. 2014-ben, a 

Villa Angela-i Magyar Egyesu let hathato s 

ta mogata sa nak ko szo nheto en he t fiatal magyar 

lesza rmazottnak adatott meg a leheto se g, hogy 

Magyarorsza gon tanulhasson.  

Go do llo , 2013. 

http://epa.oszk.hu/00600/00674/00078/pdf/Argentinai_Magyar_Hirlap_EPA-00674_2012_93_1.pdf
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Ku lo nbo zo , Chaco tartoma nybeli telepu le sekro l (Villa 

Angela, Du Graty, San Bernardo, Villa Berthet) 

juthattak el egy e vre Magyarorsza gra, a Balassi Ba lint 

Inte zetbe. A Liliom Ne pta ncegyu ttes egyik tagja, 

Katona Mirko is o szto ndí jas volt, majd ezt ko veto en 

gyakornokke nt Budapesten maradt, folytatva 

tanulma nyait. 

Miuta n megvalo sult ez a csoda latos magyarorsza gi 

utaza s, a csoport egyre elismertebbe  va lt, e s 

felle pe seik mu ve szi szí nvonala t tekintve is gyorsan 

fejlo do tt. 2016-ban elo szo r vettek re szt a XIII. De l-

amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo n, Üruguayban, 

Montevideo ban.  

Miuta n visszate rtek Üruguaybo l, a csoport tagjainak 

lelkesede se, motiva ltsa ga tova bb no tt. 2017 

a prilisa ban ma sodik alkalommal sikeru lt 

Magyarorsza gra utazniuk, ne ha ny taggal, akik elso  

alkalommal juthattak el az anyaorsza gba. Az utaza s a 

Ra ko czi Szo vetse gnek ko szo nheto en valo sult meg. Az 

egy ho napos u t kerete ben a ne pta nccsoport tagjai 

megismerhette k Erde lyt, a Felvide ket, Budapestet, e s a 

Veszpre m megyei kistelepu le st, Kiscso szt is.  

 

Borospataka, 2017. a prilis 

Felvide ken 
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Az ege sz u t fe nypontja t a „Ta ncha ztala lkozo n” valo  

re szve tel jelentette: egyu tt le phettek fel a tala lkozo  

fo szí npada n a Rego s Ne pta ncegyu ttessel, valamint az 

Üruguaybo l e s Brazí lia bo l e rkezo  egyu ttesekkel. 

 

A ko vetkezo  e vben, 2018-ban a Liliom 

Ne pta ncegyu ttes ma r a megszerzett tapasztalatokkal 

felve rtezve, helyi, nemzeti e s nemzetko zi elismere ssel, 

ma sodik alkalommal vett re szt az Avenida de Mayo-i 

El Nacional Szí nha zban megrendezett XIV. De l-

amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo n, Buenos Airesben. 

Ke so bb, ugyanezen e v decembere ben, a Ra ko czi 

Szo vetse gnek ko szo nheto en visszate rtek 

Magyarorsza gra. Ezu ttal az u t ce lja fo leg a magyar 

to rte nelem alapos megismere se volt. 

Budapesten Zsonda Ma rkkal, 2018.  

A de l-amerikai csapat, 2017. 
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2019 folyama n a ne pta ncegyu ttes u jra re szt vett a 

helyi e s regiona lis fesztiva lokon. 2020 eleje n, az u j 

KCSP o szto ndí jas, Martí  Tibor mege rkeze se vel u jult 

ero vel e s lelkesede ssel folytatja k a magyar nyelv, 

kultu ra e s to rte nelem tanula sa t a chaco i diaszpo ra ban. 

A Liliom Ne pta ncegyu ttes tagjai tova bbra is o ro mmel 

vesznek re szt ebben a ku lo nleges leheto se gben, ami 

sza mukra a magyar szoka sok alaposabb 

megismere se t, a to rte nelem- e s kultu raismeretu k 

bo ví te se t teszi leheto ve . 2020 ju niusa to l a Liliom 

tagjai szinte n re szt vesznek azokon a virtua lis 

ta nctaní ta si alkalmakon, amelyek kerete ben Knapecz 

Kata e s To th Andra s Buenos Aires-i KCSP 

o szto ndí jasok kalotaszegi ta ncot oktatnak. 

Megjegyzem, hogy 2013 o ta, tekintettel a nyilva nvalo  

nehe zse gekre, amelyek a koreogra fus, e s a 

ne pta ncegyu ttes vezeto je nek Buenos Aires e s a to bb 

mint 1000 km-re le vo  Coronel Du Graty ko zo tti 

inga za sa bo l ado dtak, a csoport tagjai a ta ncok 

koreogra fia it elso sorban ku lo nbo zo  video megoszto  

csatorna kon (fo leg YouTube-on) ele rheto  felve teleket 

alapul ve ve dolgozta k ki, Buenos Aires-i e s uruguayi 

ta ncosok tana csait ko vetve. Ezek alapja n ke szí ttettek 

felle po ruha t. A munka t a mu ve szeti tapasztalatcsere re 

e pí tve folytatja k. 

Gabriel Zillinek hí vnak, 26 e ves vagyok, 1993. 

szeptember 28-a n szu lettem. Coronel Du Gratyban 

e lek, Chaco tartoma nyban. E desanya m re ve n magyar 

sza rmaza su  vagyok, de dszu leim Magyarorsza gro l 

e rkeztek Argentí na ba.  

2005-ben csatlakoztam a Coronel Du Graty-ban alakult 

ta ncegyu tteshez. Fe l e v eltelte vel abba akartam 

hagyni, mert sze gyelltem azt mondani, hogy 

ne pta ncolok. 2006-ban unokatestve rem, Natalia 

Roglich vette a t a ta ncegyu ttes vezete se t (o  a Buenos 

Aires-i Rego s Ne pta ncegyu ttes tagja volt, e vente csak 

egy vagy ke t alkalommal tudott eljo nni hozza nk, 

Chaco ba). O  e bresztett ra  e s gyo zo tt meg arro l, hogy 

nemhogy nem kell magam sze gyellni, de egyenesen 

bu szkese g kell, hogy elto ltso n, hiszen a ta nc az egyik 

forma ja annak a tiszteletada snak, amivel a 

szu lo fo ldju ket a ha boru  miatt elhagyni ke nyszeru lo  

magyarok emle ke elo tt ado zunk.  

I gy visszate rtem a ne pta nchoz. 

Hogyan vált életem részévé a néptánc? 
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Azo ta is aktí v tagja vagyok a Liliom 

Ne pta ncegyu ttesnek. 

Apra nke nt ismertem meg a magyar ne pta nchoz 

kapcsolo do  kultura lis hagyoma nyt e s o ro kse get. Mivel 

ta vol voltam Magyarorsza gto l e s Buenos Airesto l is, 

ahol re go ta adott a mu ko do  ne pta ncegyu ttes e s a 

magyar nyelv ismerete. Nehe z volt fejlo dni — a 

kommunika cio s leheto se gek is ege szen ma s jellegu ek 

voltak, mint most. Ezt í gy e reztem ege szen 2009-ig, 

amikor a ne pta ncegyu ttessel a tle ptu k Chaco 

tartoma ny hata ra t, e s re szt vehettu nk a Misiones 

tartoma nyban tala lhato  Obera ban megrendezett 

Emigra nsok Nemzeti Fesztiva lja n. Ez komoly o szto nzo  

ero vel bí rt sza momra a folytata shoz, e s sokkal 

nagyobb ce lok kitu ze se re o szto nzo tt, mint pe lda ul 

elmenni Buenos Airesbe, e s egyu tt le pni szí npadra a 

Rego s Ne pta ncegyu ttessel. 

Sebastia n Acosta e s Gabriel Zilli 
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Gyakrabban pro ba ltunk, to bb alkalommal re szt 

vettu nk helyi, regiona lis e s tartoma nyi fesztiva lokon, 

mí g 2012-ben egy magyarorsza gi o szto ndí jas, Zsonda 

Ma rk el nem jo tt hozza nk. O  a magyar korma ny a ltal 

akkoriban elindí tott Ko ro si Csoma Sa ndor Program 

o szto ndí jasake nt kutato munka t ve gzett, emellett 

magyar nyelvet e s ta ncot oktatott. Ebben az 

ido szakban sok koreogra fia t sikeru lt megtanulni, 

to ke letesí teni, e s to bbek ko zo tt megtanultuk, hogy az 

egyes ta nctí pusok Magyarorsza g melyik ta jegyse ge ro l 

sza rmaznak. 

2012. okto ber ve ge n egy magyar delega cio  e rkezett a 

25 km-re le vo  Villa Angela va rosba e s telepu le su nkre, 

Coronel Du Gratyba is. A szu leim, akik a csoport 

koordina torai voltak, a Villa Angela-i tala lkozo n 

mutattak ne ha ny ke pet a ta nccsoportro l, e s mese ltek 

az itt ve gzett munka ro l. A Chaco ba la togato  magyar 

ku ldo ttse g azonnal ke rte, hogy hadd ismerhesse k meg 

az egyu ttesu nk mu ko de se t e s a helyet, ahol e lu nk. 

Amikor mege rkeztek, magyar viseletbe o lto zo tt pa r 

fogadta o ket. A delega cio  ko szo nte sekor 

ne pta ncbemutato t tartottunk, e s megmutattuk a 

vende geknek az egyu ttes viseleteit is. Re pa s 

Zsuzsanna helyettes a llamtitka r asszonynak 

ko szo nheto en, jutalomke nt, a ne pta ncegyu ttes 15 

tagja nak adatott meg a Magyarorsza gra utaza s 

leheto se ge, illetve hogy re szt vehessu nk a Szent Istva n

-napi u nnepse gen 2013. augusztus 20-a n. A csoport 

tagjai a meghatottsa gbo l alig ocsu dtak fel, amikor ma r 

meg is e rkeztek a ne vre szo lo  jegyek; hihetetlen dolog 

volt ez mindannyiunk sza ma ra. 

Az u t alkalma val nyí lt elo szo r leheto se gu nk arra, hogy 

Magyarorsza gon ta ncolhassunk; mindez olyan volt 

sza munkra, mint egy a lom. Sok olyan helyet 

megismerhettu nk, amiket addig csak fe nyke peken 

vagy video kon la thattunk. Valo ban egy nagy a lom 

teljesu lt, de ezt ko veto en szeme lyesen is u gy 

do nto ttem, hogy vissza fogok te rni Magyarorsza gra, 

csak sokkal jobban felke szu lve, mind a kultura lis e s 

nyelvi ismereteket, mind a ta ncot illeto en. Minden 

olyan nehe znek tu nt, ege szen 2016-ig. Ekkor elo szo r 

tudtunk re szt venni a De l-amerikai Magyar 

Ne pta nctala lkozo n, amit abban az e vben Üruguayban 

rendeztek. 
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Ko ztudott, hogy nagyon sokba keru l az utaza s, de sok 

segí tse get kaptunk a Buenos Aires-i csoportto l (a 

ruha zatra vonatkozo an o tleteket e s magyara zatokat 

kaptunk, ezek egy re sze t ko lcso no zte k sza munkra, e s 

ve gre megvalo sulhatott az a lmunk, hogy egy 

szí npadon le phessu nk fel egy ilyen neves 

ne pta ncegyu ttessel). A ta nctala lkozo t szervezo  

ha zigazda k is sokat segí tettek; voltak, akik mindent 

megtettek annak e rdeke ben, hogy sikeru ljo n 

megvalo sí tani az utat, amire ve gu l te nylegesen sor is 

keru lt. 

Ez a ne pta nctala lkozo  szeme ly szerint nagyon 

gazdagí to  volt sza momra, mivel olyan volt, mintha 

Magyarorsza gon lett volna: ez volt az elso  alkalom, 

amikor e lo  zene re ta ncoltunk, nagyon jo  e s elismert 

ta ncosok tana csait ko vethettu k (egy e rdekes emle k: 

akkor me g nem tudtuk a ta ncok helyes neve t, a saja t 

magunk mo dja n neveztu k az egyes ta nctí pusokat, 

aszerint, ahogy gyakorla s ko zben egyszeru  neveket 

adtunk nekik, de Üruguayban ido t e s fa radsa got nem 

sajna lva elmondta k neku nk a ta ncok megneveze se t, 

megtaní totta k, hogy az egyes ta ncok ha ny re szbo l 

a llnak, hogy az elneveze seket hogyan kell kiejteni, e s 

sok ma st is tanultunk, pe lda ul a ruha kkal 

kapcsolatban). Emle kszem, a tala lkozo  sora n egy 

alkalommal ha rom szeme llyel besze lgettem, akiknek 

bo lcs tana csai meggyo ztek a ne pta nc mu ve szet 

jellege ro l. Azt mondta k nekem, hogy „amikor ta ncolni 

tanulsz, hallgasd meg a zene t fejhallgato val, e s ke pzeld 

el, hogy ta ncolsz e s ra jo ssz, hogy ugyanaz a zene 

mondja el neked, mit kell csina lni, hogyan, milyen 

sebesse ggel e s minden ma s szu kse ges dolgot meg 

fogsz e rteni” – e s hallgattam ra juk. Ez valo ban nagyon 

megko nnyí ti a ta nc felismere se t: annak tuda sa t, hogy a 

zene ritmusa nak megfelelo en ta ncolok-e, illetve hogy 

az adott zene re pa rban vagy egyedu l lehet-e ta ncolni. 

Ü gy gondolom, ennek az u tnak ko szo nheto en sokkal 

ke pzettebb ta ncossa  va ltam (terme szetesen me g sokat 

kell tanulnom e s fejlo dno m, de u gy e rtem, hogy a 

ne pta nctala lkozo  elo tti ismereteimhez ke pest mennyi 

tapasztalattal te rtem vissza). 

Ezt ko veto en a Liliom Ne pta ncegyu ttes sza ma ra sok 

ajto  nyí lt ki mind Argentí na ban, De l-Amerika ban, mind 

pedig Magyarorsza gon. 2017. a prilisban, a Ra ko czi 

Szo vetse g a ltal szervezett „Diaszpo ra Program” 

re sztvevo jeke nt visszate rhettem Magyarorsza gra.  
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Egy ho nap alatt rengeteget tanultam: megismertem 

Erde lyt (utamro l visszate rve tudatosult bennem, hogy 

eljutottam arra a telepu le sre, ahonnan nagyanya m 

sza rmazott, Sze kelykeresztu rra), megcsoda lhattam a 

Felvide k to bb re gio ja t, Budapest nagy re sze t e s 

eljuthattam Kiscso szre (Veszpre m megye), ahol 

megismerkedtu nk a hu sve thoz kapcsolo do  magyar 

ne pszoka sokkal. Az u t egyedu la llo  kultura lis 

ismeretszerze si leheto se g volt, ami nagyme rte kben 

gazdagí tott bennu nket. Mintha ez me g mind nem lett 

volna ele g, abban a megtiszteltete sben volt re szu nk, 

hogy Buenos Aires, Üruguay e s Brazí lia 

ne pta ncegyu tteseivel felle phettu nk a 

„Ta ncha ztala lkozo ” szí npada n. 

2018-ban ma sodik alkalommal vettu nk re szt a De l-

amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo n, amelynek ezu ttal 

Argentí na volt a ha zigazda ja. Szeme ly szerint egy 

ma sik nagyon fontos pillanat e rkezett el ezzel 

sza momra: mivel ma r sokkal felke szu ltebb voltam, 

mint az elo zo  tala lkozo n, sokkal hate konyabban 

tudtam folytatni a magyar kultu ra megismere se t. 

Rengeteg hozade ka volt a tala lkozo nak; egyu tt 

le phettem fel a Buenos Aires-i e s az uruguayi 

egyu ttesekkel. Ma r azt hittem, to bb csoda abban az 

e vben nem fog e rni, de a Ra ko czi Szo vetse gnek 

ko szo nheto en, decemberben visszate rhettu nk 

Magyarorsza gra. Ezu ttal az u t ko ze ppontja ban nem a 

ne pta nc a llt; mu zeumokat la togattunk e s 

megismerhettu k Budapest nevezetesse geit. A program 

uta n me g ne ha ny napot to lto ttu nk Magyarorsza gon, e s 

megla togattunk sok olyan bara tot, akikkel mindenne l 

szorosabban a ne pta nc szeretete ko t o ssze. 

Befejeze su l azt szeretne m mondani, hogy megí ge rtem, 

isme t vissza fogok te rni magyar fo ldre, e s szem elo tt 

tartom inspira cio ke nt ezt a motto t: „Ha nem tudjuk, 

honnan sza rmazunk, nem tudjuk, hova  megyu nk”. 

Tudom, honnan származom, és nagyon büszke 

vagyok rá, hogy tudom, hová szeretnék eljutni és 

merre tartok. Célom a magyar kultúra sok éven 

keresztül való életben tartása mellett, hogy 

egyszer elmondjam azoknak a férfiaknak és 

nőknek, akik a háború miatt elhagyni 

kényszerültek  hazájukat, hogy áldozatuk, 

erőfeszítéseik és szenvedésük nem volt hiábavaló. 

Ez a mi szerény gesztusunk; jelképesen hazavinni 

őket szülőföldjükre. Tisztelettel adózunk előttük. 
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De l-Amerika magyar ne pta ncos ko zo sse ge nek 

legfontosabb eseme nye a ke te vente megrendeze sre 

keru lo  De l-amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo . Az idei 

e vben volt a 15. alkalom, amit rendhagyo  mo don, 

online tartottunk meg. 

Az elso  tala lkozo  1986-ban volt Argentí na ban, Buenos 

Airesben. Ezt ko veto en a szerveze s forgo rendszerben, 

a re sztvevo  orsza gok ko zo tt to rte nt: Argentí na, 

Brazí lia e s Üruguay, illetve egyik e vben Venezuela 

va llalta maga ra ezt a feladatot. Ide n Brazí lia volt a 

fo szervezo , de mindegyik orsza g ta nccsoportjai 

aktí van re szt vettek a szerveze sben, lebonyolí ta sban. 

Az idei online tala lkozo n a virtua lis egyu ttle t mellett 

az elmu lt 14 alkalom o sszefoglala sa ra is adatott 

leheto se g. Ta ncosok mese lte k el legkedvesebb 

emle keiket a tala lkozo kro l, elmondta k, mie rt szeretik 

ezeket az alkalmakat. I me ne ha ny igaza n szí vbo l jo vo , 

megindí to  valloma s: 

„Amíg szól a zene, addig táncolunk, és amíg táncolunk, 

addig hallgatnak az ágyúk.” Nekünk magyaroknak a 

magyar néptánc sokkal többet jelent ennél: gyökeret 

jelent, hovatartozást, összekötő elemet. A magyar 

néptánc egy varázsnyelv, ami azokat is összeköti, akik 

már nem beszélnek magyarul. Amikor megszólal a zene 

és elkezdünk táncolni, akkor ugyanúgy táncolunk, mint 

az, aki ott él egy kis faluban valahol a Kárpát-

medencében, vagy Budapesten vagy Ausztráliában vagy 

Észak-Amerikában vagy Dél-Amerikában. Akkor együtt 

lépünk, együtt izzadunk, együtt érzünk. Akkor 

megértjük egymást, akkor mind magyarok vagyunk, 

összetartozunk. És ez az összetartozás az, amit érzünk, 

amikor egy fesztiválon részt veszünk. Csodálatos, 

felejthetetlen élményeket hozott nekem.” 

KNAPECZ KATA ÉS TÓTH ANDRÁS 

XV. DE L-AMERIKAI MAGYAR 

NE PTA NCTALA LKOZO  

„A Fesztivál az egy olyan dolog, hogy minden 

nap várod, hogy jöjjön a következő!” 

https://www.facebook.com/delamerikaimagyarneptanc/videos/597751394263251
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„Először 1995-ben voltam a Fesztiválon, akkor olyan 11

-12 éves lehettem, és engem nagyon meghatott, illetve 

nagy nyomot hagyott bennem az a fesztivál. Néző 

voltam, csak ültem ott a színházban, és az az energia, 

ami ott volt… ott voltak a Regösök, a Tündérkert, a 

Pántlika, a Zrínyi, és ezeknek a csoportoknak olyan 

energiájuk volt, hogy megfertőztek ezzel a szépséggel, a 

néptánccal. Azóta a szívem magyar ritmusra dobog, és 

nem tudom abbahagyni, ez az életem egy nagyobb része 

(…) nagyon örülök, hogy egyre többen vagyunk, és hogy 

egyre több hidat építünk. Hajrá Dél-Amerika, hajrá 

néptáncmozgalom!” 

„Szerintem a néptánctalálkozó a legfontosabb esemény 

Dél-Amerikában, mert össze tudja kapcsolni az összes 

dél-amerikai táncost. Megmutathatjuk a munkánkat 

egymásnak. A szimpóziumon egy nagyon szép hetet 

tölthetünk együtt, sokat tanulhatunk, de ezen kívül jól 

érezzük magunkat, beszélgetünk és élvezzük, hogy a 

barátinkkal lehetünk. A legfontosabb, hogy ezáltal 

tudjuk felépíteni és megerősíteni a közösségünket, és ezt 

az érzést, ami bennünk van, amikor táncolunk.” 

„A Fesztivál az egy olyan dolog, hogy minden nap várod, 

hogy jöjjön a következő!” 

„Számomra a Dél-amerikai Néptánctalálkozók a táncos 

közösség csúcspontjai. Mikor először vehettem részt, 

megnyílt egy teljesen új világ: a magyarság, a tánc, a 

jókedv, a pozitív energia és a közösség mind 

összefonódva egy csodálatos, és művészi kavalkádba. 

Nem akartam hazajönni a fesztiválról, úgy, ahogy a 

néptánctáborok egyikéből sem azóta.” 

„Amikor megérkeztünk a szimpózium helyére, már este 

volt, és a folyópartra mentünk, és ott találtunk 

mindenkit együtt. Ahogy ott söröztünk a hold és a 

csillagok alatt, éreztem, hogy a lehető legjobb helyen 

vagyok… dél-amerikai barátaimmal.” 

„A legszebb pillanat az maga a találkozás, a nulladik 

napon, amikor valamelyik ország Magyar Otthonában 

végre ölelhetjük egymást, a barátainkat, akiket két éve 

nem láttunk.” 
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„Az első fesztivált 7 évesen néztem meg, de világosan 

emlékszem rá, és arra is, hogy azután már nagyon 

vártam, hogy én is részt vehessek benne.” 

„Nekem a fesztivál és a szimpózium azt jelenti, hogy 

napi 2 óra alvás és 22 óra tánc, mulatság, éneklés és 

vidámság. Ilyen jó hangulatot teremt a néptánc, ami 

összeköt minket, és a kapcsolatainkat is megerősíti.” 

„Ez a legfontosabb, hogy egymásnak tapsolunk és 

örülünk, függetlenül attól, hogy a színpadon, vagy a 

nézőtérten vagyunk. Egymással találkozunk, az egész, 

mintha egy családi rendezvény lenne.” 

„Hihetetlen öröm látni, hogy fesztiválról fesztiválra 

egyre többen vagyunk, és nőnek, fejlődnek a csoportok, 

és új együtteseket ismerhetünk meg a különböző dél-

amerikai országokból és városokból.  Mindenki 

emlékszik arra a pillanatra, amikor a függöny lemegy 

az utolsó finálé után és átöleljük egymást, nevetünk és 

örülünk, mert tudjuk, hogy az egy jó fesztivál volt.” 

„Ez a megmaradás egyik nagy eszköze volt, és lesz is 

mindig.” 

Re gi foto k e s plaka tok segí tse ge vel visszautaztunk az 

ido ben, e s u jra a te lhettu k az elmu lt e vek tala lkozo inak 

legjobb pillanatait. Terme szetesen a ta ncos e s zene sz 

mesterek video u zenetei sem hia nyozhattak, amik 

sokak szeme be ko nnyeket csaltak. A ma sfe l o ra s 

„mu sor”, mint minden tala lkozo , a fina le val (Grand 

Finale) za rult, amit a de l-amerikai ta ncegyu ttesek 

beku ldo tt ta ncos video ibo l a llí tottak o ssze a 

szervezo k. Szí vet melengeto  e rze s volt, ahogy a sok 

re sztvevo , kicsik e s nagyok, egyu tt mozogtak az „e lo ” 

zene re. 

A tala lkozo  ezuta n a Zoom-on folytato dott, ahol 

ja te kos keretek ko zo tt do bbenhettu nk ra , milyen 

nagyszaba su  is ez az ege sz eseme nysorozat.  

Az elmu lt 14 tala lkozo n 2 kontinens 11 

orsza ga bo l 35 ta nccsoport vett re szt, ahol 

ko zel 1000 ta ncos to bb mint 450 koreogra fia t 

mutatott be.  
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Az egyu ttesek a leggyakrabban (42-szer!) a 

Duna ntu lro l va lasztottak ta ncokat, amik ko zo tt a 

ra bako zi, a somogyi e s a sa rko zi ta ncok is szerepeltek. 

A 2-3 napos tala lkozo kat 1 hetes ta ncta bor is ko vette, 

ahol az e vek sora n ma r 27 mester taní tott. 

Neku nk ez a tala lkozo  volt az elso , amin re szt vettu nk. 

A szokatlansa ga ellene re azonban í gy is nagyon 

ku lo nleges eseme ny volt. Isme t ra csoda lkoztunk, hogy 

milyen nagy, aktí v ne pta ncos ko zo sse g van e s 

mu ko dik a tengeren tu l, to bb ezer kilome terre 

Magyarorsza gto l. Szí vbo l o ru lu nk, hogy re szesei 

lehettu nk ennek a rendkí vu l e rte kes alkalomnak. 



57 

 

 

 

RÖVID HÍREK 

A ZIK o voda ban ma r  tu l  vagyunk a 20. online 

o vodai foglalkoza son. Ezt megu nnepelve 

rendhagyo  alkalmat tartottunk. A gyerekek 

szu leikkel, testve reikkel egy csapatot  alkotva 

OVI KVI Z kerete ben ja tszhattak egy jo t .  A 

ke rde sek mind valamelyik ko zo sen tanult  

e nekre, mondo ka ra, mese re ira nyultak. Szinte 

alig volt olyan ke rde s , mely gondot okozott  

volna a kicsiknek. A gyorsasa g is  do nto tt .  A 

Demes csala d  ve gzett az elso  helyen, szorosan 

uta nuk Ronane k a l lhattak a dobogo  ma sodik 

foka ra. Harmadik helyen Kerekese k ve geztek. 

A dobogo ro l e ppen lecsu sztak Mallate k, e s  az 

Echeverria testve rpa r .  Biztosan nem ez volt  az 

utolso  kví z de lelo ttu nk!  

Ne ha ny hete ma r minden szerda n megtartjuk 

a f iatalokkal a Besze lgessu nk1jo t. Mindig egy 

adott te ma kivese ze se vel kezdju k az 

alkalmakat:  “Mama hotel”;  “Hol képzelem el 

az életem?”;  “Férfi-női szerepek a 

háztartásban”… azta n szabadon folyik a szo  

MAGYARÜL! ma sfe l-ke t o ra n a t . Aja nde k, 

amikor jo  ta rsasa gban az e let nagy dolgairo l 

folytathatunk eszmecsere t e rtelmes 

f iatalokkal! U j arcokat is  szí v es en la tunk!  
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RÖVID HÍREK 

Knapecz Kata e s To th Andra s, noha a buenos 

aires- i magyar ko zo sse g, e s ta ncegyu ttesek 

szolga lata ba rendelt o szto ndí jasok, 

mentorukkal egyeztetve tervezte k, hogy 

Argentí na ma s va rosaiban mu ko do  magyar 

ne pta ncegyu tteseit is megla togatja k. Eljo tt 

az ideje annak, hogy feladja k ezt az 

elke pzele su ket, e s online to rte njenek meg   a 

va rt tala lkoza sok. I gy is lelkesen vesznek 

re szt az o ra ikon Du Graty (Liliom), Mendoza, 

Co rdoba, Bariloche, Misiones, e s Chile (Duna 

Ta ncegyu ttes) ta ncra e hes ko zo sse gei. A 

Szent La szlo  Iskola ta ncos la bu  gyerekeit 

pedig ma r egy e letre elbu vo lte k a magyar 

ritmussal.   
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A rajzok elke szu ltek, ugyanakkor a nagy verstanula s 

me g zajlik. Mind a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r magyarul 

besze lo , mind a Szent La szlo  Iskola magyarul tanulo  

dia kjai va llalkoztak egy-egy vers megtanula sa ra, 

kamera elo tt valo  elmonda sa ra. Pillanatnyilag ez 

jelentheti sza munkra a nemzeti u nnep me lto , ko zo s 

megu nneple se nek leheto se ge t. Izgatottak, e s nagyon 

sokat ke szu lnek. Tartsanak velu nk augusztus 20-a n 

20:00 o rakor. Ü nnepelju nk egyu tt! 

AÜGÜSZTÜS 20-A RA 

KE SZÜ LÜ NK A GYEREKEKKEL 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Juha sz Raik Federico 

Touson Ivana 

https://www.facebook.com/events/301058417982588/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/301058417982588/?active_tab=about
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Valentí n Irina 

Juha sz Raik Nicolas 

Juha sz Victoria 
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Bu za t vittem a malomba, 

hej, de re gen volt, 

amikor me g a Ku ku llo n 

malom duruzsolt. 

 

Mego ro ltem a bu za mat, 

lisztje, mint a ho , 

O ru lt neki a ha z ne pe, 

kiva lt nagyanyo . 

 

Su to tt is az u j bu za bo l 

olyan kenyeret, 

illata ra odagyu ltek 

mind a gyerekek. 

 

Azo ta is azt kí va nom: 

legyen a vila g 

olyan, mint a bu za ko zt 

a ke k bu zavira g. 

 

Mindenkinek jusson bo ven 

illatos-fehe r, 

ropogo sra su to tt, foszlo s 

nagyanyo -kenye r! 

 Ka nya di Sa ndor: Nagyanyo -kenye r 

A HO NAP VERSE 
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Augusztus 15-e Ma ria mennybevitele nek, 

Nagyboldogasszony napja, egyben Magyarorsza g 

Ma ria oltalma ba aja nla sa nak u nnepe. A legenda k 

szerint Szent Istva n kira ly nevezte Boldogasszony 

orsza ga nak Magyarorsza got, de a kro nika k ezt Szent 

Gelle rt pu spo k e rdeme nek tartja k. Az A rpa d-korban 

mindenestere Szu z Ma ria lett a magyarok legfo bb 

oltalma, a korona zo  templomok, a fo papi 

sze kesegyha zak, sza mtalan monostor, bu csu ja ro  hely 

e s kisebb templom az o  e gisze alatt a llottak. 

Ezt a tiszteletet mutatja a Boldogasszony Anya nk 

egyha zi ne pe neku nk is: 

„Boldogasszony Anya nk, re gi nagy Pa tro na nk! 

Nagy í nse gben le ve n, í gy szo lí t meg haza nk : 

Magyarorsza gro l, 

E des haza nkro l, 

Ne felejtkezze l el 

Szege ny magyarokro l!” (re szlet) 

A moldvai magyarok ezen a napon mindenfe le 

vira gokat, gyo gyno ve nyeket szenteltettek, amiket 

ke so bb gyo gyí ta shoz is haszna ltak. Ezekkel a fu vekkel 

fu sto lte k meg a betegeket, de a vihar elu ze se hez, a 

mennydo rge s ellen is ezeket e gette k. 

A Mura-vide ken ezen a napon tilos volt su tni e s a 

kemence ben tu zet rakni, mert atto l fe ltek, hogy akkor 

a tu z kito rne a kemence bo l. 

Nagyboldogasszony napja sokfele  bu csu nap: 

szentmise t tartanak a falvak temploma ban vagy 

bu csu ja ro  helyein, e s gyakran to bb napos mulatsa ggal, 

ta nccal u nnepelnek a fiatalok. (Forrás: Jankovics Marcell: 

Jelkép-kalendárium; Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium; 

Magyar Néprajz) 

 

AÜGÜSZTÜSI  

NE PSZOKA SOK 

AÜGÜSZTÜS 15. NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA 

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 

Ma traverebe ly-Szentku t Nemzeti Kegyhely, 2019. MTI/Komka Pe ter  
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Tökmag és Mütyűr édes kicsi kalandja 

Volt egyszer egy fiu , aki olyan icipici volt, hogy a piciny 

anyuka ja to l a kis e des To kmag nevet kapta. Volt egy 

irinyó-pirinyó háza. Abban a piciny házban lakott 

az apro cska kutya ja val, akit Mu tyu rnek hí vtak. 

Olyan picike k voltak, hogy egy cseke ly e tel is alig fe rt a 

csöpp pocakjukba. 

Az emberpala nta nagyon szerette a po tto m kutya ja t, 

eze rt minden reggel egy leheletnyi puszit adott a 

csöpp pisze orrára. 

Boldogsa gban teltek a napjaik, apro cska gondjaik sem 

voltak, amikor egy napon, ahogy szoka sos kis se ta jutra 

indultak a ko zeli, para nyi faluba, szembejo tt velu k egy 

iciri-piririnek nem nevezhető óriás, és hangyányit 

sem habozva, bekapta a lurko t. 

Amikor pindurka fejecske je ben megfordult a gondolat, 

hogy fikarcnyi reme nye sincsen folytatnia eddigi, 

nyúlfarknyi életét, az aprócska kutya a parányi 

fogaival megharapta az o ria st. 

A harapa sto l nem jelente ktelen fa jdalmat e rezve, egy 

nagyot ordí tott az o ria s. I gy a ta tva maradt sza ja n a t ki 

tudott ma szni a kisfiu . Minden apro  idegsza la val a 

meneku le sre koncentra lt, majd apro cska la bacska ival 

leugrott a fo ldre, a tapalatnyi pa zsitra. Megpillantva 

Mütyűrt, már egy hangyányit sem félt. A csepp 

kutya is nagyon mego ru lt. 

Azonban az o ria s cso ppet sem hagyta annyiban, 

elkezdte kergetni o ket, a kicsiny u ton. A cso ppse g 

felpattant az apro  kutya ra. A kutyus egy a rnyalatnyit 

gyorsabbnak bizonyult, í gy az o ria s egy leheletnyit 

lemaradt. Ve gu l nem tudta o ket uto le rni. 

 

SZO KINCSFEJLESZTO  

TO RTE NETSZO VE S SZINONIMA KKAL 

Terítéken a KICSI szavunk 

Ronan Priscila  

Lektorálta: Vágási-Kovács Anna 
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Amikor mege rkeztek a liliputi mohazo ld ha zukba, 

aprócska pocakjuk nagyot korgott. Mivel egy 

kicsivel már el is múlt az uzsonnaidő, magukhoz 

vettek ne mi harapnivalo t, e s ittak egy kortynyi 

tejeska ve t. Egy csipet cukorral e s egy cso pp tejjel, mert 

Tökmag így szereti. A hajszában elfáradt csöppség 

belebu jt falatnyi pizsama ja ba, hogy szundí tson egy 

csöppet miniatűr ágyában. Piciny háza 

nyugalma ban ma r egy szemernyit sem fe lt. Abban a 

tudatban, hogy para nyi kutyusa boldogan o rzi a lma t, 

ve kony, pici ajka n cso pp mosollyal hunyta le kicsi 

szeme t, hogy a lomorsza gban u jabb piciny csoda kat 

e ljen a t pirinyo  kutyusa val. 

 

HOGY SZÜ LETETT AZ ALKOTA S? Rendelkeze su nkre a lltak a 

KICSI melle kne v szinonima i ahhoz, hogy egy to rte netet 

inspira ljanak. Terme szetesen a to rte netszo ve shez tudni 

kell, hogy milyen kontextusban haszna ljuk az adott szo t. 

Ja tszva tanultunk Priscivel! Fanta zia ja szu leme nye t csoda s 

rajzzal illusztra lta.  

A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák 

közül válogattunk.  

KICSI 

cseke ly, minima lis, keve s, kisme rte ku , elenye szo , fikarcnyi, 

csepp, cso pp, ne mi, maroknyi, para nyi, kis, nyu lfarknyi, 

csipet, csipetnyi, pici, a rnyalatnyi, apro , leheletnyi, 

szemernyi, hangya nyi, ici-pici, pirinyo , iciri-piciri, falatnyi, 

potom, apro nyi, apro , jelente ktelen, pindurka, pindu r, 

miniatu r, picike, picurka, pinduri, kicsiny, cso ppnyi, 

apro cska, mu tyu r, kicsinyke, borsszemnyi, pincuri, liliputi, 

to kmag, to po ro do tt, mini, piciny, po tto m, pici, to po rtyu , 

apro sa g, lurko , cso ppse g, emberpala nta, to kmag, pici 
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KARANTE N 

PERCEK 

Magyarra fel! 6.  

5x5 perc ja te k 

a szavakkal  

      

 

KE PREJTVE NY FEJTSD MEG A SZAVAKAT! 

RI MELO  KERESZTNEVEK  
ASZTALON AZ E TEL, GYERE EGYE L ________! 

TELE VAN A KANNA, VIHETED MA R ________! 

INTEGESSÜ NK HALIHO , VEGYEN E SZRE ________! 

ITT RO PÜ L EGY DENEVE R, NE FE LJ TO LE ________! 

AZ EBE D MA RA NTOTT HÜSI, JO  E TVA GGYAL ESZI ______! 

O SSZETETT SZAVAK  ahogy még nem 

gondoltál rájuk… KITALÁLOD? Alkoss hasonlót!  

TASZÍT + KENHETŐ TEJTERMÉK  

Ü T + KÜTYA “E KEZETTEL”  

HÍM JUH + ÉRTÉK  

TE E S E N + RO VID TAGADO SZO  

A VÍZ TESZI 100 FOKON + FÖLDET TÚR  

NEM VEGETA RIA NÜSOK ESZIK + HIBA ZIK  

DEHOGY + FELESLEGES KACAT  

SZESZESITAL + A LEGME LYEBB SZOLMIZA CIO S HANG  

VISEL + RÉGI  

MA ZOLD + E/3. SZEME LYES NE VMA S  

Melyik állatra ismersz rá?  

 Hegyekben mekegve 
legelget.  

 Meleg helyen telel  
szenderegve.  

 Egerekre lesve tejet 
lefetyelget.  

 Estelente neked brekeg.  

 Esze cseles, teste veres.   

 R 

  Ü  = A  
IG 

       A  

Megfejtések: 1) KECSKE, MEDVE, MACSKA, BE KA, RO KA; 2) KO NYVTA R, KARDIGA N  
        4) TOLVAJ, VERE B, KOSA R, MISE, FORRA S, HÜ SVE T, A LOM, BORDO , HORDO , KENDO   

 
ELEMÉR / ZSUZSI / ANIKÓ / ANNA / PÉTER  
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Ez a fonott kala cs recept a de dnagymama me . O  
minden szombaton, cserke szet uta n ezzel a 
finomsa ggal va rta az unoka it, teha t az 
e desapa mat e s a nagyba csimat. A friss szeleteket 
csipkebogyo , vagy baracklekva rral kente k meg. 
Miuta n Zsuzsa ne ni meghalt, nagymama m, Kati 
ke szí tette a csala dban. Most otthon, igaz, nem 
minden szombaton, de legto bbszo r apuka m vagy 
e n su tju k meg ezt a csala di receptet. 
 

Hozza valo k: 
400 g liszt 
100 g cukor 

170 g langyos tej 
3 toja s sa rga ja 

55 g olvasztott vaj 
25 g e leszto  

Fe l reszelt citromhe j 
Egy kis vaní lia aroma 
1 toja s a kene shez 

 
1. Az e leszto t egy keve s tejjel feloldjuk, e s 
fe lretesszu k kb. 10 percig. 
2. A lisztet a cukorral, a citrommal e s a vaní lia val 
o sszekeverju k. 
3. Ebbe a kevere kbe beletesszu k a tejet, a vajat, a 
3 toja s sa rga ja t, e s a feloldott e leszto t. Sze pen 
o sszegyu rjuk, e s kb. fe l o ra ig kelesztju k. 
4. A te szta bo l copfot fonunk, e s megint, legala bb 
fe l o ra ig ma r a tepsiben kelesztju k. 
5. A su to t 180 fokra elo melegí tju k, e s ko zben a 
copfot toja ssal megkenju k.  
6. Betesszu k a su to be, e s addig su tju k, amí g 
megbarnul. (kb. 20-25 perc) 
 
 
 
 
 

SZI VÜ NKNEK KEDVES RECEPT 

FONOTT KALA CS — IJJAS CSALA D RECEPTJE  

IJJAS DIANA 
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MOÜSSE TORTA 

Ezt a receptet a gimnáziumi 

osztályfőnökömtől tanultam, aki minden 

fontosabb u nnepse gre elke szí tette ezt a 

finomsa got. Mindig nagyon va rtuk az u jabb 

alkalmat, hogy ehessu nk belo le, de gyorsnak 

kellett lennu nk, mert a ltala ban hamar 

elfogyott ez a su teme ny. A receptet azta n 

ballaga sunkra meg is kaptuk, amit azo ta e n is 

to bbszo r megsu to ttem, hasonlo  sikerrel.  

 
Hozza valo k: 

20 dkg e tcsokola de  
15 dkg vaj 
4 toja s 

10 dkg cukor 
10 dkg liszt 
csipet so  

 
A 4 toja s fehe rje je t egy csipet so val keme ny 

habba  verju k, fe lretesszu k. A csokola de t go z 

fo lo tt felolvasztjuk, majd belekeverju k a vajat. 

Egyenke nt hozza adjuk a toja ssa rga kat, majd a 

cukrot e s a lisztet is. Ve gu l o sszekeverju k a 

toja sfehe rje vel. Kivajazott tepsiben 130-140°C

-on kb. 20 percig su tju k. (A ko zepe puha, 

kre mes marad, de nem kell megijedni, 

ilyennek kell lennie.) 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 

JÁNOS VITÉZ 

rendezo : Jankovics Marcell, alapmu  - Peto fi Sa ndor: Ja nos vite z 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar anima cio s film, 1973./2018. 

„Miko zben Kukorica Jancsi kedvese t o leli a folyo parton, az 

o rze se re bí zott nya j sze tsze led. Jancsinak eze rt bujdosnia kell e s 

sok nehe z kalandban, sza mtalan viszontagsa gban van re sze. 

Segí t Franciaorsza gbo l kiu zni a to ro ko t, s mikor meggazdagodva 

hazate rhet, sze p kedvese nek, Iluska nak csak sí rhantja t tala lja. 

Ba nata ban u jra va ndorla sra adja maga t, s í gy jut el a mese k 

birodalmába, ahol megtalálja végre Iluskáját.”    

 

A PÁL UTCAI FIÚK 

rendezo : Fa bri Zolta n, alapmu  - Molna r Ferenc: A Pa l utcai fiu k, 

12+ 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar-amerikai ifju sa gi film, 1968. 

„A to rte net Budapesten ja tszo dik 1902 a prilisa ban. A Pa l utcai 

grundon délutánonként játszó fiúk megtudják, hogy 

fu ve szkertben tanya zo  vo ro singesek, veze ru kkel, A ts Ferivel arra 

ke szu lnek, hogy az o  grundjukat elfoglalja k, mert nekik is 

szu kse gu k van labdateru letre. A ta mada sra valo  felke szu le s 

sora n Boka Ja nost kapita nnya  va lasztja k, mindenki tiszti rangot 

kap, egyedu l a ve kony, szo ke Nemecsek Erno  marad tova bbra is 

ko zlege ny. Mivel Gere b Dezso  is pa lya zott a veze ri szerepre, 

azonban a szavaza s sora n alulmaradt, eze rt bosszu bo l a 

vo ro singeseket segí ti... ”                                                                                           

 

FILMAJÁNLÓ 

https://ok.ru/video/1681052011160
https://ok.ru/video/1698858666648
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“EN BÜSCA DEL MAGYARSA G. LAS EXPERIENCIAS DE 

ÜNA CIGÜ EN A ARGENTINO-HÜ NGARA” 

25 de julio de 2020 

- Gracias a Susana Benedek por su contribución a este artículo. - 

„Fue un orgullo para la Federación de Húngaros de la 

Argentina invitar al ex embajador Maximiliano 

Gregorio Cernadas, y más aún que la misma fuera 

aceptada y llevada a cabo el 25 de julio de 2020. 

Disfrutamos de una exposicio n sumamente ca lida, interesante 

y de alto nivel cultural. Admiramos la intensa entrega con la 

que trabajo  en Hungrí a esos cuatro an os (2016-2020) 

y el apoyo firme e incondicional de su esposa, la 

escritora Cecilia Scalisi para concretar todas sus 

iniciativas. Agradecemos la apertura y generosidad con la que 

recibio , oriento  y ayudo  a todos los argentinos-hu ngaros que 

se acercaron a la embajada de Argentina en Hungrí a.  La sala 

de Zoom fue excedida por la cantidad de asistentes y 

fueron numerosos los comentarios de 

agradecimiento y satisfaccio n que llegaron una vez 

finalizada la charla.  Queda abierta la posibilidad brindada 

por el Sr. Embajador para enfocar pro ximamente otro tema.  

Expresamos nuestro gran y sincero agradecimiento. 

                   arq. Isabel Ana Redl 
                      presidente FEHRA 

SECCIO N EN ESPAN OL 
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Jo estet kiva nok, Kedves bara taim, Ü dvo zo lju k! 

Sajnos csak edge kicsit beszelek magyarul, continuare  

en castellano.  

Agradezco a las autoridades de la FEHRA por esta 

estupenda oportunidad. 

Me referire  a Hungrí a (no a concurrencias sobre 

Croacia, Bosnia y Herzegovina). 

Escogí  a Hungrí a como destino diploma tico por 

liderazgo en Europa Central y su cercaní a a mis tres 

especialidades: tecnologí a, cultura y espacio influencia 

germana.  

Coincidencia estrate gica lineamientos Gobiernos 

Argentina y Hungrí a: reinsercio n mundial (“Apertura 

al mundo”/”Apertura al sur”) y expansio n comercio/

inversiones. 

Desafíos: 4 años sin embajador (falta 

representatividad y reciprocidad); falta visibilidad y 

presencia Embajada; necesidad optimizar recursos 

decrecientes; conocimiento mutuo impreciso; 

“burbuja diploma tica”; escasa visibilidad Argentina. 

Activos disponibles: 1°) Mentalidades afines. 2°) 

Vasta tradicio n migraciones y presencias conspicuas. 

Dos tesoros que constituyen bendicio n gozan pocos 

paí ses. 

 Sí ntesis principales logros mi gestio n, que contaron 

con la invalorable ayuda de mi esposa y equipo 

Embajada argentina, de los cuales estoy muy 

satisfecho y orgulloso: 

1°) Con mi acreditacio n devolvimos jerarquí a y 

representatividad a la Embajada. 

 

“EN BUSCA DEL MAGYARSÁG. LAS 

EXPERIENCIAS DE UNA CIGÜEÑA 

ARGENTINO-HÚNGARA” 

Síntesis de la charla por Zoom organizada por 

la Federación de Entidades Húngaras en la 

República Argentina (FEHRA) 

(Sábado 25 de julio de 2020, 19 hs.) 

MAXIMILIANO GREGORIO-CERNADAS 
El ex embajador de Argentina acreditado 

en Hungrí a  
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2°) Con la mudanza la Residencia de la Embajada al 

Palacio Tildy (Av. Andra ssy) se gano  en presencia, 

visibilidad, representatividad, ubicacio n, espacios y 

ahorro.  

3°) Optimizamos recursos decrecientes 

(polí t.austeridad Gob.Arg.), uniendo fuerte reduccio n 

gastos (felicitaciones Canciller) c/aumento sustancial 

actividades  promocio n: se redujo y optimizo  personal. 

Claves mejor relacio n costo-beneficio: cambio formato 

actividades (cocktailes por comidas sentados); so lo 

salones Residencia; catering propio; estrategia 

“promocio n combinada”; reorden personal; dedicacio n 

mi esposa y yo; austeridad; obtuvimos apoyo varios 

importantes sponsors.   

4°) Implementamos una “diplomacia de ida y vuelta” 

consistente no so lo en “vender la Argentina en 

Hungrí a” sino, tambie n, “vender a Hungrí a en la 

Argentina”. 

5°) Eludimos “burbuja diploma tica” y nos integramos 

en sociedad húngara mediante estrecha 

cooperacio n c/Gob. Budapest y colosal tarea soft 

diplomacy mi esposa en Comisiones Cultura y Caridad 

DSB (Diplomatic Spouses Budapest).    

6°) Logramos presencia destacada en medios de 

comunicación masiva, y aumentamos 

significativamente difusio n e interconexio n con 

Facebook y Mailing.  

7°) Activa “diplomacia pública”: Embajada centro 

reunio n u nico de personalidades Budapest y puertas 

abiertas; convocamos eventos gran visibilidad ví a 

pu blica, impacto media tico; “invitados especiales” en 

variados eventos instituciones hu ngaras. 

8°) Atendimos especialmente a la transparencia y la 

responsabilidad como servidores públicos: 

Embajada al servicio contribuyente argentino, deber 

republicano informar toda actividad y 

transparentando empleo de recursos pu blicos. 

9°) Creamos y aplicamos polí tica de “promoción 

combinada”, esto es, actividades de promocio n que se 

potencian entre sí , brindado imagen ma s elaborada del 

paí s. 

 



72 

 

10°) Concretamos numerosos logros en el a mbito 

comercial:  

-Incorporamos numerosos, importantes y fieles 

auspiciantes para eventos promocio n. 

-Concretamos numerosos y exitosos eventos 

promocio n comercial vasta proyeccio n. 

-Abrimos varios ví nculos coop. tecnolo gica y 

concretamos acuerdo coop. espacial.   

-Creamos numerosos ví nculos entre Embajada e 

importantes empresarios hu ngaros.    

11°) Concretamos importantes logros en el a mbito 

político: 

-Mantuvimos excelente dia logo c/autoridades s/

innumerables cuestiones bilaterales. 

-Concretamos histo rico acuerdo cooperacio n B.A.-

Budapest e intensa agenda logros.   

-Logramos avances en la negociacio n de varios 

acuerdos bilaterales nivel nacional. 

-Impulsamos la creacio n de Grupos de Amistad 

Parlamentaria en ambos paí ses.      

12°) Se alcanzaron innumerables y trascendentes 

éxitos en materia cultural:  

-Avanzamos acuerdo ÜBA-ELTE y creacio n Centros 

Estudios Argentino-Hu ngaros. 

-Concretamos numerosas actividades y nexos 

acade micos con docentes y estudiantes.  

-Ofrecimos textos y exposiciones en varias 

publicaciones y congresos acade micos. 

-Promovimos el intercambio de jo venes becarios a 

trave s de Stipendium Hungaricum. 

-Creamos calendario activ. arg. “Las Cigu en as” alcance 

ma s de 1.000 recipiendarios. 

-Creamos ciclo Hauskonzerte Residencia (50, 2 an os), 

ppal. salo n cultural Budapest.  

-Trajimos a Budapest por primera vez a Marí a 

Kodama, la viuda de Borges. 

-Revinculamos c/Hungrí a al gran intelectual argent. 

nacido Transilvania T. Abraham. 

-Concretamos monumento al Cnel. Czetz, 4 m., 

escultora argentina, 1,5 millo n ÜSD. 

-Realizamos numerosas otras actividades para 

preservar memoria Cnel. Juan Czetz. 

-Concretamos vasta agenda memoria genio argent.-

hu ng. L. Biro con su hija Mariana.  
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-Creamos Premio “Biro” para distinguir c/an o 

personalidades relacio n bilateral.  

-Promovimos intensamente la mu sica del gran 

compositor argent. Alberto Ginastera. 

-Creamos “Premio Ginastera” distingue anualmente 

jo venes mu sicos Academia Liszt. 

-Mantuvimos fuerte presencia personal principales 

instituciones musicales Hungrí a. 

-Contribuimos duradera asociacio n tenor Jose  Cura c/

Orq. Radio Nac. de Hungrí a. 

-Concretamos exitosa y media tica gira mu sico G. 

Santaolalla, ganador varios Oscar. 

-Promovimos intensamente presencia tango argentino 

en Budapest, capital del tango.  

-Concretamos exitoso desfile/promocio n disen o 

argent. “Sustainable Fashion Week”.  

-Participamos y colaboramos con numerosos y 

prestigiosos festivales cine Hungrí a. 

-Atendimos y promovimos a infinidad de artistas y 

agentes artí sticos argentinos.   

-Colabore  intensamente c/artes pla sticas, vinculando 

ArteBA y Budapest Art Market. 

-Recibio  la Embajada varias donaciones obras de arte, 

prueba intensa labor cultural. 

-Embajador y esposa recibieron c/u del 

Sec.Cult.Hungrí a, prestigioso galardo n “PRO CÜLTÜRA 

HÜNGARICA”, por me ritos promocio n relaciones 

culturales bilaterales.    

13°) Concretamos varios importantes eventos de 

promoción turística.    

14°) Logramos intensa promocio n deporte, vinculando 

rol Budapest 2da. capital deportiva Europa con vasta 

presencia atletas argentinos, esmerada promocio n 

polo argentino, rescate nexos futbolí sticos histo ricos, 

avances acuerdo bilateral deportes.  

15°) Implementamos avances en materia consular, 

mejorando significativamente  atencio n pu blico, 

estrechando contactos comunidad argentina, 

ampliando agenda  encuentros patrios (25/5, 9/7, 

Dí as Soberaní a, Bandera, Promesa Lealtad Bandera), 

firmando Acuerdo Vacaciones y Trabajo, abrio  nuevo 

capí tulo intercambio jo venes. 
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16°) Rescatamos y cultivamos estrechos contactos 

conspicua comunidad  argentinos-húngaros, 

circulan enriqueciendo dos paí ses, los bautice  

“cigu en as” usando meta fora ce lebre poeta hu ngaro 

Miha ly Tompa (“Neked két hazát adott végzeted”: 

“Agradece a tu hado que dos patrias te dio”), instale  

Embajada su “nido” en Budapest. Esta tradicio n es 

tesoro invaluable para promover relaciones 

bilaterales. Tengo deuda infinita con ellas por genuina 

amistad e invalorable ayuda mi gestio n.   

Epílogo: 

-Con familia (esposa, 4 hijos) nos sentimos en casa, 

integrados, rodeados amigos (despedida: 3 reuniones 

sucesivas, mismo dí a, 12 hs, 400 amigos), relacio n 

entran able c/paí s jama s olvidaremos, parte nuestra, 

especial con bella Budapest, a mi juicio, la ma s bella 

ciudad del mundo desde el punto de vista 

escenogra fico. 

-Desde designacio n como embajador estoy embarcado 

bu squeda Magyarsa g, mediante lectura historia y 

literatura hu ngara. Mi mayor inspiracio n en tal 

bu squeda es maravilloso poema Borges –ma s bello 

poema dedicado por gran escritor extranjero a lengua 

hu ngara-, “Al primer poeta de Hungrí a”, entre sus 

versos dice: “Las noches y los mares nos apartan,/

las modificaciones seculares,/los climas, los 

imperios y las sangres,/pero nos une 

indescifrablemente/el misterioso amor de las 

palabras (…)” 

-Me aleje  so lo fí sicamente de mi querida Hungrí a, pero 

quedo indisolublemente atado a ella. Queridos amigos, 

conside renme a su disposicio n para colaborar en todo 

lo que contribuya al desarrollo de los numerosos 

ví nculos entre nuestros dos paí ses. 

-Tengo plena confianza potencial relacio n, basada en 

ustedes, comunidad cigu en as argentino-hu ngaras que 

construyen “nidos”. Me considero nueva “cigu en a 

argentino-hu ngara”, como ustedes, que creo  “nido en 

Budapest” para regresar a “nido porten o”. 

Muchas gracias por su atencio n. 
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Queridos Compatriotas: 

Nuestro mundo globalizado se caracteriza por las 

luchas por el cumplimiento de los derechos humanos.  

En la polí tica internacional, se ha intensificado 

recientemente una tendencia general contra la 

identidad, que pone en tela de juicio varias identidades 

naturales tradicionalmente aceptadas, incluidas las 

identidades nacionales.  

En nuestras sociedades de la Cuenca de los Ca rpatos  la 

cuestio n de la identidad de los individuos y las 

comunidades es un tema importante a tener en cuenta. 

Hungrí a asume la posicio n de que la identidad nacional 

y su forma de vivir son una base indispensable para la 

diversidad y la unidad de la Ünio n Europea.  Por lo 

tanto, Hungrí a y el Foro de Representantes Hu ngaros 

de la Cuenca de los Ca rpatos esta n trabajando en la 

definicio n del contenido del derecho a la identidad 

nacional de una manera legal y polí ticamente 

interpretable y aceptable a nivel internacional y 

quieren hacerlo parte de los derechos humanos 

universales.  

Hago un llamado a los hu ngaros en Argentina para que 

adopten esta idea y, cuando surja la oportunidad, 

apoyen este esfuerzo. 

Saludos cordiales, 

Dr Csaba Gelényi 

      embajador 

Traducido por Susana Benedek 
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DECLARACIO N 

PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LA  

IDENTIDAD NACIONAL 
El Foro de los Representantes Hu ngaros de la Cuenca 

de los Ca rpatos 

como cuerpo polí tico representativo de los 

representantes electos de 12 millones de hu ngaros que 

viven en los estados de la regio n, 

en el centenario de los tratados de paz que pusieron fin 

a la Primera Guerra Mundial y 

el 30° aniversario de los cambios del re gimen 

democra tico en Europa central y oriental 

se dirige a la comunidad internacional con el siguiente 

pedido: 

 

1.  Es un hecho histo rico que los tratados de paz que 

pusieron fin a la Primera Guerra Mundial privaron a los 

hu ngaros, que habí an vivido en su tierra natal europea 

durante mil an os, de su derecho a la autodeterminacio n 

nacional y, como resultado, tres de cada diez personas 

que hablaban hu ngaro como su lengua materna, es 

decir, casi 3,3 millones de hu ngaros quedaron junto con 

su tierra natal bajo la jurisdiccio n de otros estados, 

donde viven hace un siglo en el marco de formaciones 

estatales cambiantes y en nu meros decrecientes hasta 

el dí a de hoy. 

2.  Es un hecho estadí stico que el nu mero de hu ngaros 

no e tnicos que viven en el territorio de la actual 

Hungrí a, excluida la poblacio n de habla alemana, 

aumento  de 4.935.000 registrados por el censo de 1787 

a 8.515.000 segu n el censo de 1910, mientras que entre 

1920 y 2011, el nu mero de hu ngaros pertenecientes a 

los paí ses colindantes con Hungrí a actual disminuyo  de 

un total de 3,278,000 a 2,090,000, segu n los datos del 

censo. 

3. A pesar de todas las dificultades del siglo XX: los 

intentos de limpieza e tnica contra las comunidades 

hu ngaras en la Cuenca de los Ca rpatos fuera de 

Hungrí a, los esfuerzos de homogeneizacio n e tnica y la 

emigracio n causados por las dificultades sociales y 

econo micas de la regio n despue s de los cambios del 

re gimen democra tico en 1990, los hu ngaros en el 

extranjero han conservado su identidad nacional, 

arraigada en su lengua materna, su cultura y su patria, 

a costa de pe rdidas dolorosas, sacrificios y grandes 

logros.   
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Por lo tanto, en la Cuenca de los Ca rpatos, los hu ngaros 

todaví a forman una mayorí a nacional relativa, y la 

mayorí a de la gente habla hu ngaro en la regio n. Este 

hecho e tnico tambie n asigna una responsabilidad 

especial al estado hu ngaro y a las fuerzas polí ticas 

responsables de Europa con respecto al futuro de la 

configuracio n de la Cuenca de los Ca rpatos. 

4.  Durante un siglo, los hu ngaros que viví an en la 

Cuenca de los Ca rpatos bajo el gobierno de los estados 

vecinos de Hungrí a se mantuvieron ciudadanos y 

comunidades leales y valiosas a su tierra natal y a la 

nacio n hu ngara, siendo al mismo tiempo ciudadanos y 

comunidades leales y valiosas de los paí ses en los que 

viven. 

A lo largo de las u ltimas tres de cadas, en un perí odo en 

que la propia Europa no estuvo libre de la aplicacio n 

violenta de los intereses e tnicos, los hu ngaros que 

viven en los paí ses vecinos lucharon por sus derechos 

de manera consistente, utilizando medios 

constitucionales y pací ficos. 

Los hu ngaros en los paí ses vecinos han sido firmes 

partidarios de las aspiraciones e integracio n 

euroatla nticas de todos los paí ses de la regio n, y a 

trave s de sus asociaciones polí ticas esta n haciendo una 

contribucio n indispensable para mantener la 

estabilidad geopolí tica y la paz intere tnica de la regio n.  

Sin embargo, a lo largo de las u ltimas tres de cadas, las 

comunidades hu ngaras se han visto enfrentadas una y 

otra vez a numerosas formas de discriminacio n en 

ciertos paí ses vecinos de Hungrí a.   

La discriminacio n negativa se manifiesta en la polí tica 

de desarrollo central y regional, la restitucio n de las 

propiedades individuales o colectivas confiscadas 

durante la e poca comunista, los derechos educativos, 

los derechos asociados con el uso de la lengua materna, 

la participacio n en la administracio n del gobierno y los 

procedimientos judiciales, como así  tambie n en el 

discurso polí tico pu blico. Las autoridades estatales de 

ciertos paí ses vecinos conscientemente intimidan y 

humillan a los miembros y lí deres de las comunidades 

hu ngaras.  Del mismo modo, los hu ngaros en los paí ses 

vecinos con frecuencia sufren discriminacio n cuando 

sus derechos, a pesar de estar establecidos en las leyes 

y en diversas formas de legislacio n, se violan en la 

pra ctica, y cuando la aplicacio n real de dicha legislacio n 

se ve frustrada. 
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5.  La diversidad nacional puede ser un recurso y no 

una fuente de amenaza para toda Europa, y para todas 

las naciones y estados de la regio n centro-este de 

Europa.  Con este fin, es necesario que todos los estados 

de la regio n reconozcan, segu n el espí ritu del artí culo 4 

del Tratado de la Ünio n Europea, el derecho a la 

identidad nacional como un derecho humano 

fundamental y formulen su contenido polí tico y legal 

juntos, con el fin de proporcionar una respuesta 

adecuada a los desafí os del siglo XXI. Tambie n deberí an 

aplicar en la pra ctica este derecho a las comunidades 

nacionales que viven en mayorí a nume rica o 

minoritaria en su paí s. 

6.  No es redibujando las fronteras estatales, sino 

cambiando las polí ticas estatales, a trave s de medios 

legales y polí ticos que otorgan a las personas el 

derecho a la identidad nacional de manera tangible y 

moderna, que se  puede incrementar  el efecto de 

preservacio n de la patria para todos en Europa Central 

y Oriental,  la Cuenca de los Ca rpatos incluida. Esta es 

una condicio n previa fundamental para la seguridad y 

la prosperidad de los habitantes de la regio n. 

7.  En Europa Central y Oriental, en la Cuenca de los 

Ca rpatos incluida, la garantí a a largo plazo de 

seguridad, estabilidad polí tica y social, desarrollo 

econo mico y prosperidad se podrí a lograr 

reconociendo el derecho a la identidad nacional de 

todos los ciudadanos de todos los estados nacionales y 

sus comunidades, permitie ndoles heredar la lengua 

materna, la cultura de sus antepasados, la familiaridad 

con su tierra natal y transmitir todo esto a sus 

descendientes. La alienacio n de la lengua materna y la 

cultura, la atraccio n erosionada de la tierra natal, así  

como la emigracio n forzada de ella, son los peligros 

ma s inmediatos que amenazan a cada nacio n y estado-

nacio n de la regio n en nuestro mundo globalizado. En 

nuestro mundo globalizado los peligros ma s 

inmediatos que amenazan a cada nacio n y estado-

nacio n son la alienacio n de la lengua y cultura materna, 

así  como la pe rdida de la familiaridad con la madre 

patria/con la tierra natal, o sea la emigracio n forzada.    

8.  Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos un 

llamamiento a los parlamentos de las naciones 

soberanas de Europa Central y Oriental, incluidos los 

de la Cuenca de los Ca rpatos, para que apelen 

conjuntamente a la Organizacio n de las Naciones 

Ünidas y a las organizaciones internacionales europeas 

para que reconozcan el derecho a la identidad nacional 

como un derecho humano  fundamental.  
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9. Hacemos un llamamiento a los parlamentos de las 

naciones soberanas de Europa Central y Oriental, los de 

la Cuenca de los Ca rpatos incluidos, para que consagren 

en sus constituciones como un derecho fundamental el 

derecho a la identidad nacional, y tambie n que 

garanticen este derecho en la pra ctica a cada 

comunidad nacional auto ctona que viva en el territorio 

de sus estados. Similar a la solucio n establecida en la 

Ley Fundamental de Hungrí a, adema s de las 

comunidades nacionales que constituyen la mayorí a, 

las comunidades nacionales auto ctonas en minorí a que 

cumplen ciertos criterios predefinidos tambie n 

deberí an recibir el estatus de constituyente estatal 

consagrado en la constitucio n. 

10. Teniendo en cuenta a los ma s de cincuenta millones 

de personas que pertenecen a comunidades 

minoritarias auto ctonas, y que tambie n pagan sus 

impuestos y votan en los Estados miembros de la ÜE, 

pedimos a la Comisio n Europea que inicie la 

promulgacio n de legislacio n vinculante con validez 

obligatoria de la ÜE sobre las iniciativas lanzadas por la  

Ünio n Federal de Nacionalidades Europeas en 2013 

referente a la proteccio n de las minorí as nacionales, 

e tnicas y lingu í sticas. 

11. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos de los 

Estados miembros de la ÜE para que apoyen la 

Iniciativa Ciudadana Europea lanzada por el Consejo 

Nacional Sze kely, actualmente en proceso, destinada a 

fortalecer el desarrollo econo mico y cultural de las 

regiones europeas. 

12. Hacemos un llamamiento a las instituciones de la 

Ünio n Europea del Consejo de Europa para que presten 

su apoyo a las aspiraciones de los parlamentos de 

aquellos estados europeos que desean hacer del 

derecho a la identidad nacional un derecho humano 

universal en el siglo XXI. 

 

Mayo de 2020 

 

Foro de los Representantes Hu ngaros de la Cuenca de 

los Ca rpatos  

 

........................,     ........................,    ........................,   ........................ 

  

Paí s Nombre de la 

organizacio n  

Nombre del 

representante  

Firma 

Traducido por Susana Benedek,  

Revisado por Marí a Micsinay de Benedek  



80 

 

La clave para aprender un idioma es estar motivado y 

dedicarle tiempo. Así  de simple.  

Los grandes enemigos son el miedo a cometer errores, 

el miedo al ridí culo, la frustracio n, la inhibicio n. 

Cuando logramos derribar estos enemigos, y 

entendemos que los errores nos muestran el camino 

que tenemos que seguir para adquirir este idioma   y 

que hay que animarse, hay que intentarlo una y otra 

vez, porque de eso se trata, de andar el camino y 

solamente intenta ndolo cien veces llegaremos a la 

meta. La clave es estar motivado. En el caso de mis 

estudiantes de la ÜBA, buscar las raí ces, recordar a los 

abuelos, bisabuelos, descubrir la verdadera esencia de 

tu ser, quie n eres, de do nde vienes, es el motor, la 

motivacio n ma s grande que pueden tener. El idioma 

no son simples palabras, son aromas, sensaciones, 

mu sica, caricias, abrazos, la grimas, an oranzas, 

historias de amor, de guerra, de luchas, de coraje, de 

orgullo.  Aprender el idioma es buscar tu identidad 

ma s profunda. Motivacio n pura.  

Y en cuanto al tiempo que le dedicamos, es crucial. Es 

clave para tener e xito en el aprendizaje.  Pero no se 

trata de sentarse por horas y estudiar. Se trata de 10, 

15 minutos diarios, pero con constancia.  Siempre les 

digo a mis estudiantes que se trata de un juego.  

Juguemos con la lengua, disfrutemos estas instancias. 

Que sea un contacto diario, breve, variado: un audio, 

una cancio n, un pequen o texto, escribir algunas 

palabras, leer, jugar con las letras, un fragmento de 

pelí cula.    

IDIOMA HÜ NGARO EN LA 

ÜNIVERSIDAD DE BÜENOS AIRES 

LOS DESAFÍOS:                               

EL CAMINO HACIA EL ÉXITO 

SÜSANA BENEDEK 
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Tampoco importa si no lo entendemos. Es el hecho de 

tener un contacto, que la mu sica del idioma invada tu 

cuerpo. Que el texto invada tus ojos, y que tus labios 

repitan todo en voz alta. Ün idioma extranjero es como 

una fortaleza que debemos atacar desde muchos 

flancos.  Si algo te aburre, de jalo, y haz otra cosa. Para 

aprender un idioma hay que divertirse, si no, no sirve. 

Üno absorbe y retiene lo que disfruta. Por eso el 

desafí o del profesor es que el estudiante este  

motivado y con ganas de practicar cada dí a, por lo 

menos 10 minutos. Y que sepa que lo va a lograr, 

porque con constancia lo va a lograr. Y entonces 

llegara  el e xito.  

En el curso hacemos mucho hincapie  en la 

pronunciacio n.  Üna pronunciacio n correcta es 

fundamental para entablar una comunicacio n.  La 

pronunciacio n es la materializacio n de la lengua oral. Y 

en definitiva aprendemos una lengua para 

comunicarnos oralmente, para interactuar con otros 

en esa lengua, para expresar una necesidad, un 

sentimiento, lo que nos pasa, lo que queremos. Por lo 

tanto, es algo fundamental. Por ma s que sepa 200 

palabras en hu ngaro, pero si las pronuncio mal no me 

van a entender y habra  una gran sensacio n de 

frustracio n.  En cambio, a alguien que apenas domine 

50 palabras, pero bien pronunciadas, lo felicitara n y le 

dira n que  bien que habla.  

En espan ol existen pocos sonidos vocales, cinco.  En 

hu ngaro 14. En el abecedario espan ol hay 27 letras, en 

el hu ngaro 44. Esto nos demuestra que hay que 

trabajar mucho. 

Empezamos con masajes faciales, para aflojar los 

mu sculos de la cara, bostezamos, abrimos la boca, 

hacemos muecas, todo con exageracio n. Trabajamos 

con un espejo para que el estudiante pueda chequear y 

verificar si realmente abrio  la boca, estiro  los labios, 

adelanto  el mento n, dejo  caer la pera, fruncio  los 

labios o no.  
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Para lograr que el e nfasis este  en la primera sí laba, nos 

ayudamos con el brazo: brazo levantado y al decir la 

palabra, lo dejamos caer y así  recae la entonacio n en la 

primera sí laba. Exageramos todo, leemos y hablamos 

lento, porque en hu ngaro cada letra, que representa 

un sonido, tiene que ser escuchada, no puedo 

tragarme ni una sola, todas suenan, todas deben ser 

escuchadas. Y no hay diptongos, por lo tanto cada 

vocal debe durar el mismo tiempo.  Desde el cuello, 

hasta la punta de la cabeza, cada mu sculo trabaja 

intensamente. A veces, al finalizar la clase, me dicen: 

Profe, me duele la cara.  Buen trabajo. ¡Bien hecho! 

Respondo. 

Para los hispanohablantes, ¿cua les son las dificultades 

en cuanto a la pronunciacio n? 

 La pronunciacio n de las 14 vocales. En espan ol 

apenas movemos la boca porque solamente 

tenemos 5 vocales.  En hu ngaro tengo que lograr la 

apertura y la posicio n justa de la boca y la lengua 

para que suenen las 14. Hasta que no sale, no 

avanzamos, porque una vocal mal pronunciada 

frustra la comunicacio n o lleva a malentendidos. 

 La B y la V: en espan ol las pronunciamos 

pra cticamente iguales, un sonido bilabial, incluso a 

veces los labios ni se tocan, se rozan.  En hu ngaro 

es fundamental que al pronunciar la B cerremos 

bien los labios, y suene casi casi como una P suave.  

En cambio, para pronunciar la V, debo morder el 

labio inferior. La V esta  ma s cerca de la F. Si no 

logramos diferenciarlas, y pronunciarlas 

correctamente, no nos entendera n. Aca  nos ayuda 

mucho el espejo.  

 En hu ngaro la M final es muy comu n.  Tanto en 

verbos, conjugacio n en primera persona de 

muchos verbos (dolgozom, alszom, eszem, iszom) 

como la marca del posesivo en los sustantivos 

(auto m, ha zam, iskola m, vira gom) En espan ol no 

existe M final en las palabras, sí  N final. Y a los 

hispanohablantes les cuesta mucho pronunciar esa 

M final.  
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Por ejemplo csizma m (mi bota) termina sonando 

“cheeseman”. Üno pensarí a que exagero, pero no. 

Estos errores producen interferencia en la 

comunicacio n: auto m es mi auto, auto n es encima del 

auto. 

 La letra S.  En hu ngaro suena como la “SH” del 

ingle s.  Pronunciarla bien hace que el idioma suene 

perfecto. Adema s tenemos muchas palabras que 

empiezan con SP, ST, SM, o sea S + otra consonante.  

Esto es difí cil para nosotros, los que hablamos 

espan ol: le an adimos una vocal: E span ol. En 

hu ngaro esa vocal no esta , debe desaparecer. 

 Hay 4 sonidos palatales: GY, TY, NY, LY.  En estos 

dí grafos, la Y solamente me indica: es un sonido 

que se produce al rebotar la lengua en el paladar, 

como la N  del espan ol. ¿Do nde tienen la lengua 

cuando dicen N ? En el paladar. Bien: esos cuatro 

sonidos se logran rebotando la lengua en el 

paladar. Y la “Y” no es ningu n sonido “ i”. La ma s 

difí cil es la GY: la de magyar, Magyarország. Nos 

lleva tiempo lograr el sonido correcto, pero 

siempre lo logramos, lo vamos mejorando, 

escuchando audios que les mando a los 

estudiantes, escuchando canciones, repitiendo en 

voz alta, jugando, rie ndonos y aplaudiendo y 

felicitando cada logro, cada paso, cada esfuerzo y 

cada sonido bien pronunciado.  

A trave s del aprendizaje de la lengua nos conectamos 

con la cultura hu ngara, con la historia de nuestro paí s, 

con nuestras historias personales, con lo ma s í ntimo 

de nuestro ser. Es el maravilloso viaje que nos lleva a 

descubrir quie nes somos de verdad.  

Y jugando y repitiendo y corrigiendo vamos 

obteniendo nuestros pequen os logros dí a tras dí a que 

festejamos con bombos y platillos, y así  nos vamos 

comunicando, con frases cortas y simples, por ahora, 

pero firmes, sabiendo que vamos por ma s. E n besze lek 

magyarul, és te? 

¡Nos vemos la pro xima!  Sziasztok! 
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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 del 

boletín... 

Con mi alumna, Angela Balogh me encuentro todos 

los sa bados en Cí rculo Juvenil Zrí nyi (Zrí nyi Ifju sa gi 

Ko r). ¡Asiste a las clases con gran dedicacio n, no se 

perdio  un sa bado ni siquiera durante las vacaciones de 

invierno! Angela esta  interesada, siempre puedo 

contar con ella en la clase. 

¿Qué motiva a Angela a aprender húngaro? 

“Yo es de pequen a escuchaba a mi papa, a mi abuela , a 

mi tí a y a mi tí o hablar en hu ngaro y no los entendí a, 

mi papa me estaba ensen ando los colores en hu ngaro 

y otras cosas luego se fue a Hungrí a y ahí  me interese 

mucho mas para aprender hu ngaro . 

Me acuerdo que mi abuela me ensen aba fotos y me 

hablaba en hu ngaro , me acuerdo que una vez me 

ensen o una pelí cula , eran los pitufos pero en hu ngaro 

y no entendí a nada pero me encantaba y tambie n 

recuerdo que cuando yo era pequen a mi abuela me 

ayudaba a ponerle nombres y 

personalidades  hu ngaros a mis peluches y era 

divertido pensar nombres y personalidades . 

Tambie n una de las razones de porque quiero 

aprender  hu ngaro es conocer ese bello paí s que solo e 

conocido con historias y fotos, me encantarí a ir a 

Budapest y conocer todo y ver a mi familia. 

Tambie n me interesa el idioma por que es un idioma 

distinto y bonito y algo complejo desde mi punto de 

vista.” 

 

¿Por qué puntualmente húngaro? 

Aprender húngaro en tiempo libre 

ANNA VA GA SI-KOVA CS 
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…Transcurrí a el an o 2004 cuando un grupo de jo venes 

con raí ces hu ngaras, decidieron formar un cuerpo de 

baile folclo rico de Hungrí a, para eso se comunicaron 

con la coreo grafa Tereza Collazo, solicitando su ayuda 

para aprender un baile hu ngaro. Ma s tarde, en el an o 

2005, se hace cargo del grupo de baile la sra. Lucia 

Czombos durante un an o,  y en  el an o 2006 la 

coreo grafa paso  a ser la sra. Natalia Roglich 

(integrante del Ballet Rego s Ne pta ncegyu ttes). Ella 

viajaba desde Buenos Aires al Chaco una o dos veces al 

an o para ensen ar y tambie n para mejorar el vestuario 

del novel grupo de baile. Durante ese an o el 

matrimonio  de Zilli Raul y Botka Margarita fueron los 

coordinadores del grupo de baile; en ese momento le 

fue dado el nombre “Liliom” al grupo de baile, 

haciendo referencia a la Flor de Lis.  

El grupo LILIOM era partí cipe activo en fiestas tanto 

en Du Graty como en otros pueblos de la provincia: 

Fiesta de la Vendimia, Crisol de Razas, Fiestas de las 

Colectividades), hasta que en el an o 2009 desde el 

grupo Rego s Ne pta ncegyu ttes les enví an una 

invitacio n para participar en la Fiesta Nacional del 

Inmigrante a realizarse en Obera , Provincia de 

Misiones.  

LILIOM, a base de esfuerzo y beneficios para generar 

los recursos necesarios para funcionar, logro  

afirmarse cada vez ma s y así  convertirse con el 

tiempo, en el primer grupo de baile hu ngaro en 

participar en dicha fiesta popular en Misiones. 

Tambie n fueron acompan ados aquella vez por una 

delegacio n de la Sociedad Hu ngara de Villa A ngela; 

aquello fue un incentivo muy importante para el 

grupo.  

Posteriormente a esto, el nu mero de integrantes del 

ballet crecio , y hubo que subdividir el grupo: Liliom 

siguio  llama ndose el grupo mayor (en cantidad de 

integrantes) y el menor, paso  a llamarse Pamuk 

Ne pta ncegyu ttes; en referencia al girasol y al algodo n, 

ambos son cultivos agrí colas representativos del 

Chaco. 

En el an o 2011, el becario KCSP Zsonda Ma rk llego  a 

estos lares (toda una novedad para la Dia spora 

Chaquen a). 

- CORONEL DÜ GRATY, CHACO -  

LILIOM NE PTA NCEGYÜ TTES 

- TESTIMONIO DE GABRIEL ZILLI -   

GABRIEL ZILLI 
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Este joven becario habí a llegado para conocer a los 

hu ngaros chaquen os, ensen ar idioma y baile, y gracias 

a sus gestiones “Duna TV” visito  el Chaco para mostrar 

la situacio n de los descendientes hu ngaros. En el mes 

de octubre de 2012, una  sen ora ministra del Gabinete 

del Primer Ministro de Hungrí a y el Co nsul Hu ngaro en 

Buenos Aires visitaron Villa Angela y Cnel. Du Graty 

[sobre la visita oficial de Zsuzsanna Re pa s 

nemzetpolitikai helyettes a llamtitka r en aquel tiempo 

entonces y de Attila Kocsis: aquí  en la pa gina 2], junto 

a una delegacio n de diploma ticos y solicitaron conocer 

al grupo de baile LILIOM. Al conocerlo y verlo bailar 

les obsequiaron un viaje -todo pago- para 15 personas 

(entre bailarines y coordinadores) a Hungrí a para 

participar de los festejos de Szent Istva n (Agosto 

2013). Fue una experiencia increí ble para LILIOM. 

Ese viaje fue un impulso muy grande para el Ballet 

Liliom, pero tambie n para la Dia spora Chaquen a, 

porque demostro  que Hungrí a los tení a en cuenta y no 

habí an sido abandonados. 

Posteriormente Ma rk Zsonda siguio  visitando Chaco 

an o tras an o, ensen ando el idioma hu ngaro y 

difundiendo la cultura hu ngara,  pero sobre todo, 

realizo  un gran trabajo para unir a la Dia spora. En el 

an o 2014, gracias a un gran trabajo de la Sociedad 

Hu ngara de Villa Angela se logro  enviar a siete (7) 

jo venes descendientes como becarios de varias 

ciudades chaquen as (Villa Angela, Du Graty, San 

Bernardo, Villa Berthet) viajaron por un an o a 

Hungrí a, al  Instituto Balassi Ba lint. Ün integrante del 

ballet Liliom, Katona Mirko, fue uno de los becarios 

que aplicaron en aquella oportunidad y luego de ese 

an o como becario, se quedo  a estudiar y a vivir en 

Budapest.  

 

Sze kesfehe rva r, 2013. 

http://epa.oszk.hu/00600/00674/00078/pdf/Argentinai_Magyar_Hirlap_EPA-00674_2012_93_1.pdf
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Luego de haber realizado aquel maravilloso viaje a 

Hungrí a, el grupo empezo  a ser reconocido y a crecer 

artí sticamente. En el an o 2016 por primera vez 

participaron del “XIII. De l-Amerikai Magyar 

Ne pta nctala lkozo ” realizado en Montevideo, Üruguay. 

Üna vez regresados de Üruguay el grupo tení a mucho 

entusiasmo y predisposicio n para crecer, es así  como 

en abril de 2017 lograron viajar a Hungrí a por 

segunda vez, con algunos integrantes que no habí an 

viajado la primera vez. Aquel viaje se logro  gracias al 

Ra ko czi Szo vetse g.  Durante todo un mes ellos 

pudieron conocer Erde ly, Felvide k, Budapest y 

Kiscso sz, pero lo ma s relevante de todo aquel viaje fue 

la participacio n en el escenario principal del 

“Ta ncha ztala lkozo ” junto al ballet Rego s 

Ne pta ncegyu ttes, ma s los Ballets de Üruguay y Brasil.  

Kalotaszeg re gio , Ghymes re gio , 2017. 

Ta ncha ztala lkozo , 2017. 
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Al an o siguiente -2018- el Liliom Ballet ya con toda la 

experiencia ganada y el reconocimiento local, nacional 

e internacional, participo  por segunda vez en el “XIV 

De l-Amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo ” realizado en 

el mí tico Teatro El Nacional de la Avenida de Mayo en 

Buenos Aires, en Argentina. 

Posteriormente, en el mes de diciembre de ese an o, 

volvieron a Hungrí a, gracias nuevamente al Ra ko czi 

Szo vetse g. Esa vez el viaje fue ma s para conocer en 

profundidad la historia hu ngara. 

Durante el an o 2019 el Ballet siguio  participando en 

fiestas locales y zonales como de costumbre, y a 

principios del an o 2020, con el arribo del nuevo 

becario de KCSP, Tibor Martí , proseguimos con 

aprendizaje-ensen anza del idioma hu ngaro, cultura e 

historia en la Dia spora Chaquen a y el ballet Liliom 

sigue participando de esta oportunidad que se les 

brinda para crecer en conocimiento y arraigo de las 

costumbres, la historia y la cultura hu ngara. A partir 

de junio de 2020 los miembros de Liliom tambie n 

participaron en los ensayos de baile compartidos 

virtualmente por Kata Knapecz y Andra s To th, 

becarios de KCSP (Buenos Aires).  

Cabe resaltar que desde 2013, dada la dificultad 

evidente que significaba para la coreo grafa y directora 

del Ballet trasladarse perio dicamente entre Buenos 

Aires y Du Graty (1000 km de distancia) el grupo 

comenzo  a realizar sus coreografí as a trave s de varios 

videos vistos en las redes sociales (principalmente 

YouTube) y consultando a bailarines de Buenos Aires 

y Üruguay. Con esa base, tambie n han confeccionado 

trajes e intercambiado experiencias artí sticas. 

Me llamo Gabriel Zilli. Tengo 26 an os. Nací  el 

28/09/1993. Vivo en Coronel Du Graty-Chaco. 

Tengo descendencia hu ngara por parte de mi 

mama , mi bisabuelo llego  desde Hungrí a junto con mi 

bisabuela. 

En el an o 2005 me sume  al grupo de baile que se 

estaba formando en Coronel Du Graty, despue s de 6 

meses deje  porque “me daba vergu enza” decir que 

bailaba hu ngaro.  

Testimonio de Gabriel Zilli, miembro del 

grupo Liliom Néptáncegyüttes 
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En el an o 2006 se hizo cargo del grupo de baile Natalia 

Roglich (ella pertenecí a al grupo Rego s 

Ne pta ncegyu ttes de Buenos Aires y podí a venir al 

Chaco una o dos veces al an o solamente) que es prima 

mí a y me hizo entender que no me tení a que dar 

vergu enza, sino estar orgulloso porque era una forma 

de homenajear a los hu ngaros que tuvieron que 

abandonar su patria por  la  guerra. 

Así  fue como volví  a bailar y desde entonces soy 

miembro activo del grupo que se llama Liliom 

Ne pta ncegyu ttes (por la flor de lis). 

Poco a poco me iba interiorizando en el tema cultural, 

pero al estar lejos de Hungrí a, y tambie n de Buenos 

Aires donde habí a grupo de baile, idioma, etc. se hací a 

difí cil crecer en todos los aspectos (tampoco existí a la 

facilidad de comunicacio n como ahora), hasta que en 

2009 pudimos salir de la provincia y participar de la 

Fiesta Nacional del Inmigrante que se celebra en 

Obera  Misiones. Eso me dio mucho a nimo a seguir y 

ponerme metas mucho mayores, como poder ir a 

Buenos Aires y compartir escenario con el grupo 

Rego s Ne pta ncegyu ttes.  

Sebastia n Acosta y Gabriel Zilli 
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Ensaya bamos ma s seguido, participa bamos tanto de 

fiestas locales como zonales y provinciales en algunos 

casos hasta que en el 2012 vino un becario de Hungrí a, 

Ma rk Zsonda. E l vení a a hacer trabajos de 

investigacio n, como becario del Programa Ko ro si 

Csoma Sa ndor (programa recie n puesto en marcha por 

el gobierno de Hungrí a) pero tambie n a ensen ar 

idioma y baile. Logramos perfeccionar muchas 

coreografí as, como así  tambie n empezar a aprender de 

que  parte de Hungrí a eran, entre otras cosas. 

Luego a fin de octubre llego  un cuerpo de diploma ticos 

hu ngaros (ministros, co nsul, personas de la embajada, 

etc) hacia Villa A ngela (ciudad ubicada a 25 km de 

Coronel Du Graty). Mi mama , que era la coordinadora 

del grupo cuando no estaba la coreo grafa, se dirigio  

hacia esa ciudad y exhibio  unas fotos del grupo de 

baile y cosas que se realizaban aca . Ellos 

inmediatamente solicitaron conocer ese lugar, a lo cual 

se accedio  de inmediato. Cuando llegaron habí a una 

pareja de baile espera ndolos y se les mostro  un baile, 

las instalaciones y la vestimenta que se tení a, la sen ora 

ministra ni lo dudo  y en recompensa a eso les regalo  

un viaje para 15 personas a Hungrí a para participar de 

la fiesta de Szent Istva n (agosto del 2013). El grupo 

recie n cayo  en lo que pasaba cuando llegaron los 

pasajes con los nombres: fue algo increí ble por todo lo 

explicado anteriormente.   

En ese viaje tuvimos la posibilidad de bailar alla  y 

parecí a ser un suen o todo eso, conocer muchos 

lugares que habí amos visto en fotos o videos. 

Posterior a eso ya era un suen o totalmente cumplido, 

pero personalmente me propuse volver a Hungrí a 

mucho ma s preparado en la  parte cultural, idioma y 

baile. Todo parecí a tan difí cil hasta que en el an o 2016 

pudimos participar por primera vez del Encuentro 

Sudamericano de Danzas Hu ngaras que se realizaba en 

Üruguay ese an o. Como ya saben costo  muchí simo 

poder lograr el viaje, pero  recibimos mucha ayuda por 

parte del grupo de Buenos Aires (ya sea para 

explicarnos parte de la vestimenta, prestarnos y por 

fin cumplir el suen o de compartir un escenario con tan 

reconocido grupo), tambie n por parte de los 

anfitriones que hací an e hicieron todo lo posible 

porque nosotros logra ramos concretar el viaje, que 

finalmente lo logramos concretar. 

Personalmente fue muy enriquecedora ya que fue 

como estar en Hungrí a: era la primera vez que se 

bailaba con la mu sica tocada en vivo. 
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Nos aconsejaban bailarines muy buenos y reconocidos 

(una ane cdota es que aca  nosotros no sabí amos el 

nombre correcto de los bailes, los llama bamos de 

forma comu n, si ensaya bamos de tal manera poní amos 

nombres simples, pero en Üruguay se tomaban el 

tiempo y trabajo de explicarnos el nombre, de que  

parte era, como se pronunciaba, porque era con esa 

ropa y muchas cosas ma s), tambie n en un momento 

tuve una charla con 3 personas que me dieron un muy 

sabio consejo que me termino  de convencer que el 

baile es un arte, ellos me dijeron “para aprender a 

bailar tienes que ponerte a escuchar el tema 

con auriculares e imaginarte vos bailando y te 

vas a dar cuenta como la misma mu sica te dice 

que  hacer, co mo, a que  velocidad y todas las 

cosas necesarias” y les hice caso. Me facilito 

muchísimo las cosas para reconocer un baile, 

saber si se esta  a tiempo con respecto a la mu sica, si se 

puede bailar en parejas o solo; de ese viaje me 

considero haber vuelto un bailarí n mucho ma s 

completo (aclaro que me falta mucho por aprender y 

mejorar, pero con respecto a lo que era cuando fui). 

Despue s de ese viaje para Liliom se abrieron 

muchí simas puertas, ya sea a nivel Nacional, 

Sudamericano y en Hungrí a, tan es así  que en el an o 

2017, ma s precisamente en el mes de abril pude 

volver a Hungrí a gracias al “Diaszpo ra Program” del 

Ra ko czi Szo vetse g. Fue un mes de aprendizaje puro, ya 

que pude conocer Erde ly (cuando volví  del viaje me 

enteré que conocí el pueblo de donde era oriunda 

mi bisabuela, Székelykeresztúr), también la región 

de Felvide k, gran parte de Budapest y Kiscso sz 

(condado de Veszpre m) donde conocimos costumbres 

antiguas relacionadas a las pascuas que nos 

enriquecieron mucho culturalmente; por si no fuera 

poco tuvimos el honor de participar en el escenario 

principal del “Ta ncha ztala lkozo ” en conjunto con el 

grupo de Buenos Aires, Üruguay y Brasil. 

En el an o 2018 por segunda vez participamos del 

Encuentro Sudamericano de Danzas Hu ngaras que 

esta vez Argentina fue anfitriona. Otro momento muy 

importante personalmente, ya que estaba mucho 

mejor preparado que en el encuentro anterior y seguí  

aprendiendo y enriquecie ndome de la cultura hu ngara 

y poder compartir ahora escenario con el grupo de 

Buenos Aires y tambie n con el grupo de Üruguay.  
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Cuando ya creí a que era todo por ese an o, logramos 

que de nuevo, gracias al Ra ko czi Szo vetse g, podamos 

regresar a Hungrí a en el mes de diciembre, pero esta 

vez fue para recorrer y no relacionado al baile: 

recorrimos museos y nos maneja bamos por el 

transporte pu blico de la ciudad. entre otras cosas. 

Posterior al programa nos quedamos unos dí as a 

visitar a muchos amigos que nos dejaron las visitas y 

el baile ma s que nada. 

Para terminar me gustarí a decir que tengo hecha la 

promesa de volver a pisar tierras magyar y 

sigo manteniendo una frase como inspiracio n 

que dice “si no sabemos de do nde venimos, no 

sabemos hacia do nde vamos”, yo sé de dónde 
vengo y estoy muy orgulloso sabiendo donde 

quiero ir y hacia donde voy, hacia mantener la 

cultura húngara viva por varios años y decirles a 

esos hombres y mujeres que tuvieron que dejar el 

país por la guerra que todo lo que sufrieron no fue 

en vano y esta es nuestra humilde manera de 

transportarlos a su país natal y homenajearlos. 

Pozsony, 2018. 

Revisado por Alejandro Pajor y Marí a Micsinay de Benedek  
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Podrí an leer en edicio nes anteriores del boletí n que la 
Asociacio n Koda ly Argentina esta  esperando a los 
estudiantes para sus cursos tambie n durante la 
cuarentena. Adema s compartí  breves entrevistas con la 
presidenta de la Asociacio n, Carolina Wagner, y otros 
dos docentes, Sergio Bertagni y Guadalupe Cicardo. 
Concluyo la presentacio n de los maestros con 
entrevistas a Jorge Fuentes y Mariana 
Pechuan. 
 

Le pregunté a Jorge Fuentes ... 
Como se encontró con la Concepción 

Kodály?  

Al culminar el Profesorado 

Üniversitario en Educacio n Musical, 

estaba muy interesado en formarme en la direccio n de 

coros. Buscando posibilidades de estudio encontre  que 

el I.Ü.N.A. (hoy Ü.N.A.) ofrecí a un curso de posgrado en 

Concepcio n Koda ly a cargo de Carolina Wagner y Sylvia 

Leidemann. Lo u nico que sabí a de Koda ly era que habí a 

hecho un "me todo coral Koda ly" o algo así ! Osea, no 

tení a idea. Pero sabí a lo suficiente como para querer 

saber ma s!: La educacio n musical y la mu sica coral se 

uní an en una nueva propuesta.  

Que fue lo que le atrajo de la misma? 

Me atrajo su forma de ver la ensen anza musical, como 

algo integral. Y la importancia del canto comunitario! 

De la armoní a musical, vocal y social!! 

Porque le parece importante difundir y trabajar con este 

Concepción? 

¿Por que  no? Así  como Koda ly defiende que la mu sica 

sea de todos, creo que todos deberí an tener acceso a 

esta forma de ver la mu sica y pedagogí a musical. La 

Concepcio n Koda ly tiene mucho para aportar a la 

formacio n musical no solo de Argentina, sino de la 

regio n. 

Que le gustó más de Hungría? 

Vivir la Concepcio n! Ser parte de esa filosofí a de la 

mu sica. La bu squeda de la excelencia musical en todo lo 

que se hace. Estar enteramente abocado al estudio de la 

mu sica y la pedagogí a.  

Continuamos la serie de entrevistas...  

CONOZCA A LOS PROFESORES DE LA  

ASOCIACIÓN KODÁLY ARGENTINA  

ANNA VA GA SI-KOVA CS 
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Que opina de la música húngara? 

Si bien hay un sin nu mero de compositores Hu ngaros 

que se podrí an mencionar, creo que la gran mayorí a 

tiene algo muy particular en comu n. Todos de una u 

otra manera reflejan la Concepcio n Koda ly: sus 

creaciones musicales reflejan, adema s de belleza 

compositiva, una bu squeda pedago gica y llena de 

contenido ancestral. 

Le pregunté a Mariana Pechuan... 

Como se encontró con la Concepción 

Kodály?  

Fue Jorge, mi esposo, en ese momento 

todaví a e ramos novios, quien me 

contagio  el entusiasmo por esta 

Concepcio n. Al principio, me intereso  la posibilidad de 

perfeccionarme en el piano y mis habilidades musicales 

pero pronto entendí  que era ma s que eso... y me 

enamore  completamente. 

Que fue lo que le atrajo de la misma? 

Que es una Concepcio n integral... donde la Mu sica el 

hacer musical, es lo ma s importante! Se estudia 

historia, haciendo mu sica; se entiende la filosofí a, 

haciendo mu sica; se es mejor persona, compartiendo la 

mu sica. 

Porque le parece importante difundir y trabajar con este 

Concepción? 

Porque es un camino de entender la mu sica y la 

pedagogí a que nos acerca a vivirla de manera sincera y 

natural... y cuando uno experimenta esa sensacio n 

quiere compartirla con los dema s. 

Que le gustó más de Hungría? 

La bu squeda de la musicalidad y de la excelencia hasta 

en el ma s mí nimo detalle y estar con gente de todo el 

mundo cantando, pensando y sintiendo en conjunto, 

viviendo la verdadera armoní a de la que hablaba 

Koda ly.  

Que opina de la música húngara? 

Que es sentida y profunda, hasta en las melodí as ma s 

simples. Admiro profundamente a Barto k. Y hay algo 

que me emociona que une a muchos compositores 

hu ngaros: el uso del uní sono en obras polifo nicas. Se 

puede sentir la unio n con las raí ces y la unio n entre los 

hombres en un momento u nico y ma gico. 
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AMENNYIBEN SZI VESEN I RNA/KÜ LDENE CIKKET, 

RECEPTET, VERSET A HI RLEVE LBE, VAGY KE RE SE, 

KE RDE SE LENNE, FORDÜLJON HOZZA M BIZALOMMAL 

AZ ALA BBI CI MEN: ANNAVAGASIKO@GMAIL.COM 

A szerkeszto : Va ga si-Kova cs Anna 

SZERDÁNKÉNT  

Magyar nyelvű TÁRSALGÁSI KLUB  

17:00 ÓRAKOR felnőttekkel 

19:00 ÓRAKOR fiatal felnőttekkel 

BESZÉLGESSÜNK EGY JÓT MAGYARUL! 

A ZOOM-ON! 

 

MAGYAR TÁNCHÁZ  

KÉTHETENTE 

AÜGÜSZTÜS 27-e n  20:00 o ra 

KNAPECZ KATA VAL E S TO TH ANDRA SSAL 

ISTENTISZTELET  

Minden ho nap 2. e s utolso  vasa rnapja n a ZOOM-on!  


