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Kedves Córdobai Magyar Közösség!
Had mutatkozzam be, Molnár Judit vagyok, idén en-
gem ért a megtiszteltetés, hogy a Kőrösi program ke-
retei között ösztöndíjasként tevékenykedhetek Cór-
dobában.

Hihetetlen, hogy már lassan egy hónapja, hogy meg-
érkeztem, de a legtöbb taggal még nem volt alkal-
munk találkozni! Máthé Zsuzsinál és Kovács András-
nál voltam vendégsében egy nagyon kedves uzson-
nára mielőtt kitört a járvány – amit még egyszer kö-
szönök –, de a klubba tervezett tevékenységeket még
sajnos nem volt lehetőség megtartani.

A kezdetektől tervezzük mentorommal, Besenyi Zsuzsival, hogy beindítunk egy havi
rendszerességgel megjelenő hírlevelet, amelyben információkat, érdekességeket és hí-
reket kaphattok a közösség életével kapcsolatban. Azonban most, a koronavírus és a ka-
ranténok idején ez még fontosabb célunkká vált.

Sajnos az összejöveteleket, találkozókat, gyűléseket egyelőre el kell halasztanunk, de
helyette nagy örömmel adjuk át nektek ezt a kiadványt – igaz, egyelőre csak virtuális
formában –, hogy ebben a váratlan helyzetben se maradjatok a magyar nyelv, a ma-
gyar kultúra és a magyar közösséget érintő hírek nélkül.

Az első, nyitó számban megragadom a lehetőséget, hogy bemutatkozzam és mesélek
egy kicsit szülővárosom, Budapest rejtett kincseiről, amelyeket legközelebbi utatok so-
rán ti is meglátogathattok. Útjára indítom az új receptkönyv kezdeményezésünket is,
amelyben a ti magyar receptjeiteket és történeteiteket várom, hogy az év végére kiad-
hassuk a córdobai magyarok szakácskönyvét. Ezen kívül megismerkedhettek Kovács
András történetével, aki ebben a hónapban saját faragású kopjafáját ajándékozta a
klubnak. Végül, de nem utolsó sorban a kicsiknek is tartogatunk egy meglepetést: a ki-
alakult helyzetre való tekintettel meghirdetjük a levelezőtárs programot, amelyen ke-
resztül a világ különböző tájain élő magyar gyerekek leveleket írhatnak egymásnak,
hogy ezzel gyakorolják a magyar nyelvet. A kiadvány végén megtalálod az éves prog-
ramtervünket is, persze az események kivitelezése legfőképp attól függ, hogy alakul
majd a járványhelyzet.

Szeretettel üdvözlök mindenkit, vigyázzatok magatokra nagyon és remélem, mihama-
rabb személyesen is találkozunk majd!

Molnár Judit
A hírlevél szerkesztője és KCSP ösztöndíjas
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¡Querida comunidad húngara de Córdoba!
Permítanme presentarme, soy Judit Molnár y este año
tengo el honor de ser becaria del programa Kőrösi en
Córdoba.

Es increíble que haya pasado un mes desde que lle-
gué y, aún, no hemos tenido la oportunidad de cono-
cernos. Si bien pude compartir un momento con
Zsuzsi Máthé y András Kovács quienes amablemente
me recibieron en su casa antes de la cuarentena, les
agradezco una vez más, desafortunadamente no hay
posibilidad de mantener las actividades planificadas
para el club.

Desde el principio, con mi mentora – Zsuzsi Besenyi – planeamos lanzar un boletín
mensual para brindarles información, datos de interés y noticias sobre la vida de la
comunidad. Ahora, con el coronavirus y la cuarentena, esto se ha convertido en un ob-
jetivo aún más importante.

Por ahora, tenemos que posponer nuestros encuentros, reuniones y sesiones. Por eso,
nos complace ofrecerles esta publicación (de forma virtual, por el momento) para que
no se queden sin la lengua, la cultura y las novedades húngaras en esta situación in-
esperada.

Con esta primera edición, aprovecho la oportunidad para presentarme y contarles un
poco sobre los tesoros escondidos de mi ciudad natal, que pueden visitar en su próxi-
mo viaje: la hermosa ciudad de Budapest. Además, van a poder conocer la historia de
András Kovács quien donó su propio ’kopjafa’ al Club este mes. También, lanzaremos
una nueva iniciativa. Se trata de un libro con sus recetas e historias húngaras. ¡Espero
sus palabras y que para fin de año podamos publicar el libro de cocina de los húnga-
ros en Córdoba! Por último, pero no menos importante, tenemos una sorpresa para los
pequeños: dada la situación actual, hemos lanzado un programa de correspondencia
a través del cual los niños húngaros de todo el mundo pueden escribirse cartas para
practicar el idioma húngaro. Al final de esta publicación, también, encontrarán nues-
tro plan de programas anuales. Vale aclarar que la realización de los eventos dependerá
principalmente de la evolución de la epidemia.

¡Les saludo con afecto, cuídense bien y espero verlos en persona pronto!

Judit Molnár
Editor de boletines y becaria KCSP
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Sziasztok!

Molnár Judit vagyok, �� éves és Budapestről érkeztem hozzátok. Március 1-jén jöttem
Córdobába és november végéig leszek itt veletek a Kőrösi Csoma Sándor program meg-
bízásából, annak érdekében, hogy egy kis magyar nyelvet és kultúrát csempésszek a
mindennapjaitokba.

Mindig is érdekeltek a különböző országok, nyelvek, ember és kultúrák, ezért első dip-
lomámat angol és portugál nyelvtanári szakon végeztem. Azonban a nyelvtanítási mód-
szertant ezt követően az általam beszélt többi nyelv tanítására is előszeretettel alkal-
maztam, így kezdtem el külföldieket magyarul tanítani. Az alapképzés befejeztével Eu-
rópai Önkéntes Szolgálatra jelentkeztem a kétnyelvű és multikulturális Dél-Tirolba,
ahol egy éven keresztül foglalkozásokat szerveztem helyi gyerekek számára a kulturá-
lis megértés elősegítésének érdekében.

Két mesterdiplomával rendelkezem, az elsőt Kulturális Tanulmányok, a másodikat Ant-
ropológia területén szereztem. Diplomamunkám az Írországba kivándorolt magyarok
kulturális identitásának vizsgálatára fókuszált és írországi kutatásom során ismerked-
tem meg behatóbban a Kőrösi programmal. Rögtön magaménak éreztem a feladatot,
hogy a diaszpóra magyarságát segítsem, hogy az anyaországhoz kapcsolódó kötelé-
keiket megerősíthessék. Mivel én is sokat éltem külföldön, átérzem a nehézségeket és
problémákat, amelyeket az emigráció magában hordoz és ezért még több empátiával
tudok belevágni a feladatba.
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¡Hola!

Soy Judit Molnár, tengo �� años y vengo de Budapest. Vine a Córdoba el 1 de marzo
y estaré aquí con ustedes hasta fines de noviembre a través del programa Kőrösi Cso-
ma Sándor, para introducir un poco la lengua y cultura húngara en su vida cotidiana.

Siempre me han interesado los diferentes países, idiomas, personas y culturas, por lo
que mi primer título universitario fue en la enseñanza de inglés y portugués. Sin em-
bargo, después también usé la metodología de enseñanza de idiomas para enseñar
otros idiomas que hablé, así que comencé a enseñar húngaro a extranjeros. Después de
completar mi educación básica, solicité un Servicio Voluntario Europeo en Tirol del
Sur, que es un lugar bilingüe y multicultural donde organicé actividades para niños lo-
cales para promover la comprensión cultural durante un año.

Tengo dos maestrías, la primera en estudios culturales y la segunda en antropología.
Mi tesis se centró en la identidad cultural de los húngaros que emigraron a Irlanda,
y durante mi investigación en Irlanda, conocí el programa Kőrös. Inmediatamente
sentí que era mi tarea ayudar a los húngaros en la diáspora a fortalecer sus lazos con
la patria. Como he vivido mucho en el extranjero, soy consciente de las dificultades
y problemas que trae la emigración, por lo que puedo asumir la tarea con aún más em-
patía.
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A nyelvoktatáson kívül majd’ hat évig újságíróként dolgoztam, illetve fél évig az Euró-
pai Bizottság Navracsics kabinetében teljesítettem szakmai gyakorlatot, ahol oktatási,
kulturális és ifjúságpolitikai ügyekkel foglalkoztam. Ezen kívül �01�-ben egy évig In-
donéziában éltem, ahol indonéz nyelv és kultúra szakon tanultam egy helyi ösztön-
díjnak köszönhetően.

Szabadidőmben szívesen utazok. Argentína az ��. ország, ahova volt lehetőségem el-
jutni. �� éves koromban fél év alatt bejártam Új-Zélandot és Ausztráliát egy hátizsák-
kal, tavaly pedig 10 hónapot töltöttem Ázsiában. Ez alatt az idő alatt egy hónapig az
esőerdőben laktam Borneon és végigcsináltam a 1� napos Anapurna hegy körüli túrát
Nepálban. Szeretek túrázni, sátrazni és a természetben lenni. Sokat biciklizek, társas-
játékozok, kézműveskedek és imádok főzni is.

Remélem, hamarosan lehetőségem lesz ezeket a tevékenységeket veletek együtt vé-
gezni!



Revista Húngara de Córdoba Marzo 2020

�

Además de la enseñanza de idiomas, trabajé durante casi seis años como periodista y
durante medio año en el gabinete Navracsics de la Comisión Europea, donde me con-
centré en educación, cultura y asuntos juveniles. También viví en Indonesia durante un
año en �01�, donde estudié la lengua y cultura indones gracias a una beca local.

En mi tiempo libre me gusta viajar. Argentina es el país número �� al que tuve la opor-
tunidad de ir. Cuando tenía �� años, viajé por Nueva Zelanda y Australia con una mo-
chila por medio año, y el año pasado pasé 10 meses en Asia. Durante este tiempo, me
quedé en Borneo durante un mes en la selva tropical e hice una caminata de 1� días
alrededor de la montaña Annapurna en Nepal. Me gusta ir de excursión, acampar y es-
tar en la naturaleza. Hago muchos paseos en bicicleta, me encantan los juegos de me-
sa, las artesanías y me gusta también cocinar.

¡Espero tener la oportunidad de hacer estas actividades con ustedes pronto!
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Az én Budapestem
Budapesten születtem és éltem le életem nagy részét, ezért úgy ismerem a várost, mint a
tenyeremet. Szeretném megosztani veletek néhány olyan kedvenc helyemet, amelyek ta-
lán kevésbé közismertek, hogy ti is meglátogathassátok őket, ha éppen a városban jártok.

Gyermekvasút: A Guiness rekorder erdei vasút Bu-
dapest egyik közlekedési látványossága, amely a Szé-
chenyi-hegy és Hűvösvölgy között, a János-hegy érin-
tésével közlekedik. A 11,� km hosszú, gyönyörű he-
gyi tájon át vezető vasúti kirándulás érdekessége,
hogy a vele kapcsolatos szolgálatot (pl. jegyszedés,
vonat indítására engedélyadás) gyermekek látják el
felnőttek felügyelete mellet. Nincs is jobb vasárnapi
program, mint felülni a családdal a vonatra, majd a
János-hegyi kilátó lábánál piknikezni egyet, a város

panorámáját csodálva. És ha még több izgalomra vágyunk, beiktathatjuk a napunkba
az innen induló libegő kipróbálását is.

Gellért-hegyi panoráma: A családi legenda szerint
mikor kitört az 19��-os forradalom, apai nagyapám
disszidálásra készült, azonban az utolsó pillanatban
kinézett az ablkalon és azt mondta: nem tudom itt-
hagyni a Gellért-hegyet! Aki már megmászta a ���
méterével inkább dobnak számító magaslatot, meg-
értheti, mire is gondolt. Egy kellemes séta vezet az Er-
zsébet hídtól a Citeadelláig, melynek során kis, rejtett
kilátóteraszokon állhatunk meg gyönyörködni a vá-
rosban. Aki pedig sikeresen teljesítette a túrát, meg-
érdemli, hogy csobbanjon egyet a hegy déli részénél
található Gellért Gyógyfürdőben.

Városligeti Műjégpálya: A városligeti csónakázótó té-
len korcsolyapályává válik és 1� 0�0 négyzetméter-
nyi területen kínál lehetőséget a szabad ég alatti
csúszkálásra. Bár eredetileg 18�9-ben nyitott, nem-
rég hatalmas felújításon ment keresztül, így a vendé-
geket ma már a legújabb technológiák és egy gyö-
nyörűen renovált épület várja. A hideg téli estéken
nincs is romantikusabb tevékenység annál, mint mi-
kor az ember a kivilágított Vajdahunyad vár fényében
repül a jégen.
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Mi Budapest
Nací y viví en Budapest la mayor parte de mi vida, así que conozco la ciudad como mi
palma. Me gustaría compartir con ustedes algunos de mis lugares favoritos, los menos
conocidos, para que pueden visitarlos mientras estén en la ciudad.

Ferrocarril infantil: El Ferrocarril Forestal, que es ga-
nador del premio Guinness, es una de las atracciones
de transporte más populares de Budapest, que se ex-
tiende entre Széchenyihegy y Hűvösvölgy, tocando
también János-hegy. Una característica interesante de
la travesía ferroviaria de 11,� km a través del hermo-
so paisaje de montaña es que el servicio (por ejem-
plo, recolección de boletos, entrega de permiso de la
partida del tren) es proporcionado por niños bajo la
supervisión de adultos. No hay mejor programa do-

minical que sentarse con la familia en el tren y hacer un picnic al pie del mirador de
János-hegy, admirando en el horizonte la ciudad. Y si quieres más emoción durante tu
excursión, también puedes probar la telesilla que parte desde János-hegy.

Panorama de la Montaña Gellért: Según la leyenda
familiar, cuando estalló la Revolución de 19��, mi
abuelo paterno estaba a punto de emigrar, pero en el
último minuto miró por la ventana y dijo: "¡No puedo
dejar la montaña Gellert!" Cualquiera que haya subi-
do la colina de ��� metros de altura puede entender
lo que quiso decir. Un agradable paseo conduce des-
de el puente Erzsébet hasta Citeadella, donde puedes
detenerte en pequeñas terrazas de observación es-
condidas para admirar la ciudad. Aquellos que hayan completado con éxito el recorri-
do merecen un chapuzón en los baños Gellért en el sur de la montaña.

Pista de Patinaje del Parque de la Ciudad: El lago
donde se pasea en bote, en invierno se convierte en
una pista de patinaje y ofrece 1�.0�0 metros cuadra-
dos de patinaje al aire libre. Originalmente inaugura-
do en 18�9, recientemente se ha sometido a una re-
novación importante, brindando a los huéspedes la
última tecnología y un hermoso edificio renovado. En
las frías noches de invierno, no hay nada más ro-
mántico que volar sobre el hielo a la luz del castillo
iluminado de Vajdahunyad.
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Zenélő szökőkút lézershow a Margitszigeten: Nyá-
ri estékre kiváló program a Margitsziget Margit híd fe-
lőli részénél található szökőkút felkeresése. Az órán-
ként fél órás zenei programmal szórakoztató látvá-
nyosság különböző vizuális és lézertechnikákat vet
be, hogy a víz csobogása összhangban legyen az ép-
pen szóló zeneművekkel. Nagy melegben érdemes a
szökőkúthoz közel helyet foglalni, így még a hűsölé-
sünk is biztosított.

Teveszikla: Budapest szomszédságában, Pilisboros-
jenő határában indul az a rövid túra, amely egy teve
alakú sziklacsoporthoz vezet. A nagypúpú dromedár
körbejárható és a lábainál található barlangokban
még bújócskázhatunk is egyet. Ha erre járunk, érde-
mes megtekintenünk az Egri csillagok című film for-
gatásához felépített várat is, mely gyönyörű termé-
szeti környezetben helyezkedik el.

Visegrád: A Budapesttől északra elterülő település
Magyarország egyik legkisebb városa és népszerű ki-
rándulóhely. Érkezhetünk ide busszal, de akár hajó-
val is a Dunán. Kellemes séta vezet a városból a kö-
zépkori fellegvárba, amely a magyar királyok egyik
legfontosabb rezidenciájaként szolgált. Nyáron lova-
gi játékokat rendeznek az alsó várban, így kiváló cél-
pont a történelem szerelmeseinek. Ezen kívül síelés-
re is van lehetőség és a közelben található bobpálya is
népszerű célpont.
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Fuente Musical en Margitsziget: Visitar la fuente de
música y show de láser del puente Margit en Mar-
gitsziget es un paseo excelente durante las noches de
verano. Con un programa de música de media hora
cada hora, el espectáculo emplea una variedad de téc-
nicas visuales y láser manteniendo la onda del agua
en armonía con la música. En altas temperaturas, va-
le la pena permanecer cerca de la fuente, por lo que
nuestro enfriamiento está también garantizado.

Roca de Camello: En las afueras de Budapest, cerca
de Pilisborosjenő, hay una pequeña caminata que
conduce a una formación rocosa en forma de camello.
El dromedario de gran joroba puede ser rodeado y
también se puede jugar a las escondidas en las cuevas
a sus pies. Si van allí, es posible que también deseen
echar un vistazo al castillo construido para el rodaje
de ’Egri Csillagok’, una adaptación del famoso libro
húngaro de Gárdonyi Géza, que se encuentra en un
bello entorno natural.

Visegrád: El asentamiento al norte de Budapest es
una de las ciudades más pequeñas de Hungría y un
popular destino de vacaciones. Podemos llegar allí en
autobús o en barco por el Danubio. Un agradable pa-
seo conduce desde la ciudad al castillo medieval, que
fue una de las residencias más importantes de los re-
yes húngaros. En verano, los juegos de caballeros se
llevan a cabo en el castillo inferior, lo que lo convier-
te en un gran destino para los amantes de la historia.
También es posible esquiar y la pista de trineo cerca-
na es un destino popular.
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Ha a tárgyak beszélni tudnának!
Látogatóban Kovács Andrásnál,

aki saját készítésű kopjafát ajándékozott a Córdobai Magyar Körnek

Mikor az ember belép Kovács András córdo-
bai otthonába, hirtelen mintha a múltba csöp-
penne. A bejárat mellett díszes utazó- és kin-
cses ládák, a falakon a múlt század falusi Ma-
gyarországát ábrázoló festmények. Mikor le-
ülünk, András előhoz egy régi időket idéző ze-
nedobozt, megteker egy kart, majd magyar
dallamok töltik be a szobát. Azt csak később
teszi hozzá, hogy ő szerelte össze a dobozt,
úgy, ahogy ő festette, dekorálta, restaurálta és
faragta a lakása tárgyainak nagy részét.

András 19��-ben, � évesen hagyta el Magya-
rországot édesanyjával. Édesapja a seregben
volt és táviraton üzente meg a családnak,
hogy meneküljenek. Csak a szerencsének kö-
szönhetik, hogy később újra összetalálkoztak

egy osztrák vasútállomáson és közösen folytathatták az Argentínáig vezető utat. Mie-
lőtt az országba jöttek, hosszú éveken keresztül Ausztriában, Németországban, Svájc-
ban és Franciaországban bujdokoltak. András nagyon gyorsan megtanulta ezen orszá-
gok nyelvét, mert, ahogy visszaemlékszik, a szülei megtiltották, hogy a házon kívül ma-
gyarul beszéljen, annyira féltek tőle, hogy fény derül személyazonosságukra.

Argentínába 19�0-ban érkeztek egy hosszú hajóutat követően. Mikor felszálltak a ha-
jóra, eldöntötték, Buenos Aires lesz a célpont, annak ellenére, hogy nagyon kevés in-
formációval rendelkeztek a hellyel kapcsolatban. Pozitívan emlékszik vissza az érke-
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Si los objetos pudieran hablar!
Una visita a András Kovács,

quien donó su kopjafa artesanal al Centro Húngaro de Córdoba.

Cuando uno entra en la casa de András Ko-
vács en Córdoba, de repente parece haber en-
trado en el pasado. Al lado de la entrada se
encuentran cofres de viaje y de tesoros orna-
mentados y en las paredes pinturas que re-
presentan pueblos de Hungría del siglo pasa-
do. Cuando nos sentamos, András saca una
caja de música que recuerda a los tiempos
viejos, gira una manivela y las canciones hún-
garas llenan la habitación. Solo después acla-
ra que el ensambló la caja como así también
la pintó, decoró, restauró y talló la mayoría de
los objetos en su hogar.

András salió de Hungría con su madre en
19�� a la edad de � años. Su padre estaba en

el ejército y les avisó por telegrama que la familia debía huir. Fue solo debido a la suer-
te que más tarde se encontraron nuevamente en una estación de un tren en Austria y
pudieron continuar juntos el viaje a Argentina. Antes de llegar a Argenitna, pasaron
muchos años escondiéndose en Austria, Alemania, Suiza y Francia. András aprendió los
idiomas de estos países muy rápidamente porque, como él recuerda, sus padres le pro-
hibieron hablar húngaro fuera de la casa, temerosos de que se revelara su identidad.

Llegaron a Argentina en 19�0 después de un largo viaje en barco. Cuando abordaron el
barco, decidieron que Buenos Aires sería el objetivo, a pesar de tener muy poca infor-
mación sobre la situación reinante. Recuerda vívidamente su llegada: en seguida sintie-
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zésükre: rögtön érezték, hogy Argentína rend-
kívül befogadó ország, szállást biztosítottak
számukra az első hétre a Hotel de Inmigran-
tes-ben, ami ma már múzeum. Ez alatt az idő
alatt a nők otthon maradtak a gyerekekkel, a
férfiak pedig elindultak munkát keresni. So-
kan soha nem tanultak meg igazán jól spa-
nyolul, de munka azért akadt és nem szűköl-
ködtek az országban. Az anyanyelvüket pe-
dig mint szent kincset óvták tovább, így And-
rás mai napig kiválóan beszél magyarul.

András már az országban tanult mérnöknek és egész élete során szívesen barkácsolt
magyaros tárgyakat, azért, hogy maga körül egy kis Magyarországot teremtsen és, hogy
a magyar közösségnek örömet szerezhessen születésnapok és jeles napok alkalmával.
Egyik nagy büszkesége az általa faragott kopjafa, amely sokáig háza ékes díszeként
tündökölt. Azonban annak érdekében, hogy jó kezekben tudhassa mikor ő már nem
lesz képes gondoskodni a házáról, idén a Córdobai Magyar Körnek ajándékozta azt.
Néhány hete már a magyar székházat ékesíti és a március 1�-ei ünnepségre terveztük
az ünnepélyes megkoszorúzását és bemutatását a nagyközönségnek. Erre a koronaví-
rus miatti intézkedések értelmében eddig még nem kerülhetett sor, viszont mindany-
nyian reméljük, hogy hamarosan bepótolhatjuk mind a megemlékezést, mind pedig
András kopjafájának bemutatását.
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ron que Argentina era un país extremada-
mente acogedor, les proporcionaron aloja-
miento durante la primera semana en el Hotel
de los Inmigrantes, que actualmente es un
museo. En esos tiempos, las mujeres se que-
daban en casa con los niños y los hombres se
iban a buscar trabajo. Muchos nunca apren-
dieron a hablar bien el español, pero conse-
guían trabajo y no sufrían de grandes priva-
ciones. Durante todo ese tiempo conservaban
su lengua materna como un tesoro sagrado.
Así, András todavía habla excelente húngaro.

András se ha formado como ingeniero en Argentina y a lo largo de su vida siempre ha
estado interesado en crear objetos húngaros para crear una pequeña Hungría a su al-
rededor y poder alegrar a la comunidad húngara en distintos cumpleaños y celebra-
ciones. Uno de sus grandes orgullos es el kopjafa tallada por él, que durante mucho
tiempo ha sido una decoración de su casa. Sin embargo, con el fin de mantenerlo se-
guro cuándo ya no podría cuidar su casa, este año lo donó al Centro Húngaro de Cór-
doba. En las últimas semanas ha estado sido decorando la sede y estaba en los planes
realizar una ceremonia y la presentación a la colectividad durante la celebración del 1�
de marzo. Lamentablemente debido a la pandemia del coronavirus el acto ha sido pos-
tergado pero todos esperamos poder conmemorar el acto del 1� de marzo y la presen-
tación del kopjafa donado por András.
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Kopjafa:
A „kopjafa” olyan emlékoszlopokat jelent, ame-
lyeket fából, ritkábban pedig kőből faragtak. A
díszítőelem Erdély ismert kulturális hagyatéka.

A kopjafa eredete ősi székely hagyományokra
nyúlik vissza. A temetések során a koporsót a te-
metőbe vitték, melyet két oszlopon tartottak, úgy-
nevezett kopjafákon, melyeket a temetés után a
sír mindkét végén helyeztek el. Bár elvesztette ere-
deti funkcióját, a protestáns temetőkben (pl. Bi-
ta, Nagyborosnyó, Szörcse, Erdőfüle) továbbra is
láthatóak.

Később általában emlékműként vagy megemlé-
kezésekre használták, de néha kerti dekorációs
funkciót is ellátott. Általában az ember magas-
ságát jellemzi és különlegessége a dekoráció har-
monikus kialakítása. A művészek az előírt sza-
bályok szerint faragják, amelyet iskolai műhe-
lyekben és táborokban van lehetőség elsajátítani.

Manapság nemzeti szimbólumként is használják.
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Kopjafa:
Los cabeceros „kopjafa” generalmente son colum-
nas conmemorativas talladas de madera y con me-
nos frecuencia talladas de piedra. Es un elemento
cultural bien conocido de Transilvania (Erdély).

El origen del kopjafa se remonta a una antigua
tradición de Szekely. En un funeral, el ataúd era
llevado al cementerio sujeto en dos postes, lla-
mados kopjafa, y que luego del entierro se colo-
caban en ambos extremos de la tumba. Aunque
ha perdido su función original, todavía se puede
ver en los cementerios protestantes de Békés (p.ej.
Bita, Nagyborosnyó, Szörcse, Erdőfüle).

Por lo general, se utilizaba como un memorial o
un recordatorio, eventualmente como una deco-
ración de jardín. Normalmente de la altura de un
hombre, se caracteriza por su diseño a armonio-
so. Es tallado por artistas de acuerdo con reglas
establecidas. La difusión de este arte se lo realiza
en talleres escuela y en campamentos.
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Kedves Córdobai Magyar Kör Tagok!
Remek hírünk van! Elhatároztuk, hogy szeretnénk kiadni egy szakácskönyvet, amiben
a ti kedvenc magyar ételeitek receptjei és hozzájuk kötődő emlékeitek, élményeitek
szerepelnek. Arra kérünk hát titeket, hogy küldjétek el nekünk azoknak az ételeknek a
receptjeit, melyeket szívesen főztök a családotoknak, amikor valami magyarosat sze-
retnétek az asztalra tenni. Meséljétek el, kitől tanultátok az elkészítésének módját, van-
e valami hozzá kapcsolódó családi hagyomány, mivel helyettesítitek az itt nem besze-
rezhető magyaros alapanyagokat. Arról is írhattok, milyen alkalmakkor és kinek szok-
tátok elkészíteni az ételt és milyen emlékeket idéz ez fel bennetek. A beküldött recep-
tek és történetek közül minden hónapban megjelentetünk majd kettőt a hírlapunkban,
majd az év végén ezeket egy csokorba szedve kiadjuk egy Córodobai magyarok recep-
teskönyve formájában. Természetesen a beküldők nem maradnak jutalom nélkül. Min-
den megjelentetett recept és történet íróját egy magyaros ajándéktárggyal jutalmazzuk
meg, amelyeket KCSP-s ösztöndíjasunk Magyarországról hozott.

Főzésre fel!

Lángos
Ha megérzem a lángos illatát, nekem mindig a Balaton-part és a budapesti strandfür-
dők jutnak az eszembe, hiszen nálunk ezeken a helyeken a legnépszerűbb ez a finom-
ság. Nem is csoda, hiszen egy, a szabad ég alatt eltöltött nap és a sok vízben pancsolás
után mindenkinek szüksége van egy olyan kalóriadús ételre, mint a lángos!

Számomra a lángos azért is nagyon különleges nemzeti étel, mert sok kivándorolt hon-
fitársunk erre alapozta kinti megélhetését, amikor Angliába, Németországba vagy ép-
pen Ausztráliába érkezve egy kis bódét nyitott egy park szélén, egy piac közepén vagy
épp a strandon. Ott sütik nap nap után az ízlés szerint sajttal megszórt, tejföllel meg-
kent vagy épp a helyi ízekhez igazított tésztát és minden kiosztott darabbal tovább hir-
detik hazánk gasztronómiájának jó hírét.

A lángosozók köré gyakran szerveződtek és szerveződnek a mai napig is magyar ösz-
szejövetelek és sok magyar barátság és szerelem kezdődött a bódék melletti padokon.
Írországban például jó idő esetén minden szombaton nyitva tart egy magyar család ál-
tal üzemeltetett lángosozó és ilyenkor a helyi magyar kör tagjai ott gyűlnek össze.

Nekem is rengeteg kellemes emlékem fűződik azokhoz a pillanatokhoz, amikor uta-
zásaim során, messze az otthonomtól egy-egy lángosozóra bukkantam. A német kará-
csonyi vásároknak már-már elengedhetetlen tartozéka, de volt olyan is, hogy Új-Zé-
land egy kis falujában csapta meg az orromat a finom sült tészta és a hozzá tartozó fok-
hagymás szósz illata.
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¡Queridos miembros del Centro Húngaro de Córdoba!
Buenas noticias! Hemos decidido que nos gustaría publicar un libro de cocina que con-
tenga muchas recetas de sus platos húngaros favoritos como también sus recuerdos y
experiencias con estos. Por lo tanto, les pedimos que nos envíen una receta de los pla-
tos que les gusta cocinar para su familia cuando quieran poner algo húngaro sobre la
mesa. Díganos de quién aprendieron a cocinarlo y si hay una tradición familiar aso-
ciada con él, y como reemplazan los ingredientes húngaros que no están disponibles
aquí. También pueden escribir sobre las ocasiones quando cocinaban este plato y los
recuerdos que les trae. Publicaremos dos de vuestras recetas y pequeñas historias ca-
da mes en nuestra revista, y al final del año las publicaremos en forma de un libro de
recetas. Por supuesto, los remitentes no se quedarán sin una recompensa. El autor de
cada receta y historia publicada será recompensado con un regalo húngaro que trajo Ju-
dit, la becaria KCSP de Húngria.

Cocinemos juntos!

Lángos
Cuando huelo el olor de lángos, siempre recuerdo la orilla de lago Balaton y los baños
termales de Budapest, porque estos son los lugares donde este manjar es más popular.
No es una sorpresa que después de un día al aire libre y chapoteando en el agua, todos
necesitan una comida rica en calorías como el lángos!

Para mí, el lángos es un alimento nacional muy especial porque para muchos de nues-
tros compatriotas fue el sustento cuando ellos emigraron a Inglaterra, Alemania o
Australia y abriron un pequeño puesto al borde de un parque, en medio de un mer-
cado o justo en la playa. Allí ellos cociban día tras día, agregaban queso, lo untaban
con crema agria o simplemente lo adaptaban a los gustos locales, y continúan difun-
diendo la reputación de la gastronomía de nuestro país con todos los lángos vendi-
dos.

Las reuniones húngaras a menudo se organizan alrededor de los puestos de lángos y
muchas amistades y amores húngaros comenzaron en los bancos al lado de los pues-
tos. En Irlanda, por ejemplo, cuando hace buen tiempo, todos los sábados se abre un
puesto de lángos dirigida por una familia húngara y los miembros del círculo húnga-
ro local se reúnen allí.

Yo también tengo muchos buenos recuerdos de los momentos en que encontré un
puesto de lángos en mis viajes lejos de mi hogar. Es casi un elemento imprescindible
en los mercados navideños alemanes, pero también olía a deliciosa pasta frita y salsa
de ajo en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda.
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Hozzávalók:

Tészta:

�,� dl tej
� dkg élesztő
�� dkg liszt
�,� dl víz
1 teáskanál só

A tetejére:

�-� gerezd fokhagyma, víz, só
10-�0 dkg tejföl
reszelt sajt ízlés szerint

Elkészítés:

1. Meglangyosítunk kb. 1 dl tejet, bele-
morzsoljuk az élesztőt, majd hozzáa-
dunk kb. 1 evőkanál lisztet, és meleg
helyen hagyjuk kelni.

�. A lisztet egy tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést nyomunk és beleöntjük az el-
készített kovászt, majd hozzáadjuk a megmaradt langyos tejet és a langyos vizet,
végül a sót. Addig dagasztjuk, amíg a tészta elválik az edény oldalától. (Ha kell,
még adhatunk hozzá egy pici lisztet.)

�. Letakarva kb. �0 percig kelesztjük a
tésztát, majd rúddá formázzuk és 1�
részre osztjuk. Kicsit gömbölyítünk
rajta, majd ismét �0 percet kelesztjük.

�. Amikor megkelt, forró olajban oldala-
ként 1-1 perc alatt kisütjük az olajos
kézzel széthúzott, megformált tésztá-
kat. Lecsepegtetjük és papírtörlőre
szedjük.

�. A fokhagymás feltéthez lereszelünk
vagy apró darabokra vágjuk a fokhagy-
mát, felöntjük egy kevés vízzel, meg-
sózzuk és a meleg lángos tetejére ken-
jük. Reszelt sajttal megszórva, vala-
mint tejföllel megkenve is kínálhatjuk.
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Ingredientes:

Masa:

��0 cc de leche
�0 g de levadura
��0 g de harina
�� cc de agua
1 cucharadita de sal

Cubierta:

�-� dientes de ajo, agua, sal
100-�00 g de crema agria
queso rallado al gusto

Preparación:

1. Calentamos aprox. 100 cc leche, des-
menuzamos la levadura y agregamos
aprox. 1 cucharada sopera de harina
y la dejamos en un lugar caliente.

�. Tamizamos la harina en un tazón, y en el centro, levemente hundido, agregamos
la levadura preparada, luego agregamos la leche tibia restante junto con el agua ti-
bia y finalmente la sal. Amasamos hasta que la masa se separa de los bordes del
recipiente. (De ser necesario, podemos agregar un poco más de harina).

�. Cubrimos con un paño por aprox. �0 minutos para permitir leudar la masa; luego
la estimaramos a una forma alargada
tipo longaniza y dividimos en 1� par-
tes iguales, La damos forma ligera-
mente redonda y dejamos leudar
nuevamente por �0 minutos.

�. Cuando haya leudado, freímos la ma-
sa en aceite caliente durante 1 minu-
to por lado; escurrimos y lo coloca-
mos sobre una toalla de papel.

�. Rallamos ajo o lo cortamos en peque-
ños trozos, lo agregamos con un poco
de agua y sal y lo extendemos sobre
el lángos tibio. Servimos con queso
rallado y crema agria.
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Zserbó recept
Nagymamám, Dr. Vácz Elemérné, szül. Hogyan Mar-
git, Nyíregyházán született 1910. március ��-én.

19�8-ban jött ki férjével és két kislányával, Magdival
(� éves) és Matyika (1 éves) Argentínába. Édesanyám,
Zsuzsi, csak 19��-ban tudott 1� éves korában kijön-
ni és megismerni szüleit és nénjét, mivel mikor szüleinek menekülniük kellett, ő csak
1 éves volt magas lázzal. Egy orvos nagybátyja és nagyszülei – kik féltették életét – szü-
lei, ha nehezen is, de otthagyták. Így csak 1� éves korára jutott ki Argentínába.

Nagymamám kiváló háziasszony volt, kiválóan főzött
és varrt. De akkori időben nagypapa nem akarta, hogy
házon kívül dolgozzon, mondván, hogy az asszony
feladata az a háztartás.

Minden családi összejövetelre olyan ízletes finom éte-
leket tudott készíteni, hogy csak dicsérni lehetett.

Bibliájában sárgarépa torta receptet találtunk egy la-
pon, és egy imát a hátlapján. Az ő hite és ereje tartot-
ták fent annyi nehéz pillanaton keresztül, mikor ott-
hagyták hazájukat és teljesen új életet kellett kezdje-
nek.

A spanyol nyelvet nagyon nehezen tanulta meg, mivel
otthon nevelte lányait, és baráti körük csak magyar
volt.

Két lányuk leukémiában fiatalon elhagyták földi éle-
tüket, Matyika � éves korában, és Magdi alig több mint
�0 éves korában.

Az egyetlen lányuk, aki mellettük maradt, az Zsuzsi lányuk, az én édesanyám volt, aki
ma �� éves.

De minden nehézség el-
lenére, mindig pozitív
beállítottsággal élte az
életét. Miután nagypapa
meghalt, Barilochebe
költözött. Ott is új kör-
nyezetben kellett meg-
találja a helyét.
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Receta de Zserbó
Mi abuela, Dr. Elemérné Vacz, nació con el nombre
Hogyan Margit en Nyíregyháza el �� marzo de 1910.

Salió de Hungría en 19�8 con su esposo y sus dos hi-
jas pequeñas Magdi (8 años) y Matyika (1 año). Mi ma-
dre, Zsuzsi, pudo salir solo cuando tenía 1� años y a
esta edad conoció a sus padres y hermana, porque cuando sus padres tuvieron que
huir, ella solo tenía 1 año y estaba con fiebre alta. El tío que era médico, los abuelos y
obviamente sus padres tenían miedo que morirá y así la tuvieron que dejar, aunque con
grandes dificultades. Luego, solo llegó a Argentina a la edad de 1� años.

Mi abuela era una excelente ama de casa, ella cocina-
ba y cocía muy bien. Pero en ese tiempo, el abuelo no
quería que ella trabajara fuera de la casa diciendo que
ella era responsable del hogar.

Cocinó comidas deliciosas para cada reunión familiar
que todos felicitaban y disfrutaban muchísimo.

En su Biblia encontramos una receta de crema de za-
nahoria y en la página reversa, una oración. Su fe y
fortaleza la habían sostenido durante tantos momen-
tos difíciles cuando dejaron su tierra natal y tuvieron
que comenzar una vida completamente nueva.

Aprendió español con mucha dificultad porque ella
estaba criando a sus hijas en casa y sus amigos eran
todos húngaros.

Dos de sus hijas dejaron sus vidas terrenales a tem-
prana edad por causa de leucemia, Matyika con �años
y Magdi con un poco más de �0 años. La única hija
que se quedó con ellos fue Zsuzsi, mi madre quien
hoy tiene �� años.

Pero a pesar de todas las dificultades, permaneció siempre positiva. Después de la
muerte de su esposo, ella se mudó a Bariloche con nosotros. Allí también tuvo que en-
contrar su lugar en un sitio desconocido de nuevo, pero fuimos muy felices de poder
disfrutarla por 10 años

Gracias Nagymama por tu fortaleza y tus enseñanzas! Siempre estas entre nuestros re-
cuerdos más preciados!
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Hozzávalók:

A tésztához:
�00 g búzaliszt
� tojás sárgája és egy egész tojás
� kanál cukor
� kanálka élesztő
�00 g vaj
annyi tej, ami megengedi, hogy
a tészta könnyű maradjon

A töltelékhez:
�00 g darált dió
100 g kristálycukor
� db citrom reszelt héja
�00 g sárgabarack dzsem

A bevonathoz:
100 g étcsokoládé

Elkészítés:

1. A tejet meglangyosítjuk és összekeverjük egy kevés cukorral, majd belemorzsoljuk
az élesztőt és felfuttatjuk (azaz engedjük megkelni).

�. A lisztet a vajjal vagy margarinnal összemorzsoljuk, majd hozzáadjuk a cukrot, a
vaníliás cukrot, a tojást és a felfuttatott élesztőt. Ezután gyors mozdulatokkal ösz-
szegyúrjuk, majd a tésztát négy részre osztjuk.

�. A darált diót a cukorral és a vaníliás cukorral összekeverjük.
�. Egy tepsit kibélelünk vajjal (v. kizsírozni és lisztezni) majd az egyik tésztát tepsi

méretűre nyújtjuk, és belehelyezzük a tepsibe.
�. Ezután rákenjük a lekvárt, majd megszórjuk a diós-cukros keverék egy részével.
�. Ezután kinyújtjuk a második tésztát és töltelék tetejére helyezzük. Ezt a lapot is

megkenjük lekvárral, majd megszórjuk szintén a diós-cukros keverékkel.
�. Végül a harmadik tésztát is kinyújtjuk és a töltelék tetejére helyezzük. Ezt megis-

mételjük a negyedik tésztával is.
8. Szobahőmérsékleten kb. 1 órán át pihentetjük, majd villával több helyen megböködjük.
9. Előmelegített sütőbe helyezzük, majd közepes hőmérsékleten addig sütjük, míg a te-

teje szép pirosra sül (kb. �0 perc). A sütőből kivéve hagyjuk a tepsiben teljesen kihűlni.
10. A csokoládét vajban olvasztjuk meg és melegen öntjük a már hideg tésztára, majd

egyenletesen elsimítjuk. Ezután hagyjuk, hogy teljesen megdermedjen, majd ízlés
szerint szeleteljük fel.

11. Hűvös helyen hagyjuk teljesen kihűlni, hogy a bevonat is teljesen megdermedjen.
Forró vizes késsel szeleteljük, hogy a bevonat ne repedjen meg.
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Ingredientes:

Para la masa:
�00 g de harina de trigo (0000)
� yemas de huevo y un huevo entero
� cucharadas de azúcar y esencia de vai-
nilla
� cucharadas de levadura
�00 g de mantequilla
La cantidad de leche que permite que la
masa permanezca ligera.

Para el relleno:
�00 g de nueces molidas
100 g de azúcar cristal
� limones, de ralladura de la cáscara
�00 g de mermelada de ciruela

Para la cobertura:
100 g de chocolate negro

Preparación:

1. Batir la leche y mezclarla con un poco
de azúcar, luego desmenuzar la leva-
dura y dejarla levar.

�. Desmenuzar la harina con mantequi-
lla o margarina, luego agregue el azú-
car, la esencia de vainilla, el huevo y
la levadura. Luego amase rápidamen-
te y divida la masa en cuatro partes.

�. Mezcle las nueces molidas con el azúcar y la ralladura de limón
�. Cubrir una bandeja para hornear con mantequilla, luego enharinarla. Estirar una de

las masas hasta el tamaño de una bandeja para hornear y colocarla en la bandeja
para hornear.

�. Luego esparce la mermelada y espolvorea con un poco de la mezcla de nueces y
azúcar y ralladura de limón.

�. Luego estire la segunda masa y colóquela encima el relleno. Cubrir con mermela-
da y espolvoree con la mezcla de nuez y azúcar.

�. Finalmente, la tercera masa se estira y se coloca encima del relleno. Repetimos es-
to con la cuarta masa.

8. Dejar reposar a temperatura ambiente durante aproximadamente 1�.
9. Coloque en el horno precalentado y hornee a temperatura media hasta que se do-

re por encima (aproximadamente �0 minutos). Dejar enfriar completamente en el
horno

10. Derrita el chocolate en mantequilla y vierta sobre la masa fría, y alise uniforme-
mente. Luego, deje que se enfrié por completo y corte al gusto.

11. Deje enfriar completamente en un lugar fresco para permitir que la cobertura se
congele por completo. Corte con un cuchillo de agua caliente para evitar que la co-
bertura se agriete.
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Kedves Gyerekek!
Sokan biztos most otthon vagytok és lehet, hogy vágytok valami új kalandra. Ezért hoz-
tuk létre a levelezőtárs programot, amelyen keresztül magyar gyerekekkel van lehető-
ségetek levelezni. Itt olvashatjátok a bemutatkozásokat és ha valaki szimpatikus, ösz-
szesen annyi a dolgotok, hogy írtok neki egy bemutatkozó levelet a megadott e-mail cí-
men. Jó szórakozást, jó ismerkedést, jó magyar gyakorlást!

¡Queridos Niños!
Probablemente muchos de ustedes estén en casa ahora y están ansiando comenzar
una nueva aventura. Es por eso que hemos creado un programa de ’amigo por corres-
pondencia’ que les permite entrar en contacto con niños húngaros. Pueden leer las pre-
sentaciones aquí, y si les gustaría conocer a alguien, todo lo que tienen que hacer es
escribir una carta de presentación a la dirección de correo electrónico que hay al lado
del nombre. ¡Diviértanse, conózcanse y disfruten de la práctica de húngaro!

Szia kedves ismeretlen!
Egy kicsit bemutatkoznék, hátha szimpatikusnak találsz és rögtön tollat, jobban mond-
va billentyűzetet ragadsz, hogy írj nekem :-)
Szepesi Adrienn vagyok Budapestről. 11 éves vagyok, 1�0 cm magas, zöld szemű, hosz-
szú barna hajú. Anyukámmal élek a Margit-szigettel szembeni lakótelepen.
Van egy kutyánk, akit Jimmynek hívnak és � éves csivava keverék. A Vizafogó Általános
Iskolában tanulok, azon belül a Nyitott világ �/b osztályában.
Iskola után heti � alkalommal táncolni járok egy egyesületbe, amellyel havi 1-szer ver-
senyre is járunk. Szabadidőmben szeretek olvasni, videót szerkeszteni (TikTok, Funi-
mate, Gacha life) , video beszélgetni a barátnőimmel. Ezen kívül szeretek még bicik-
lizni, gördeszkázni, kutyát sétáltatni és nagyon szeretem a H�O című ifjúsági soroza-
tot a YouTube-on nézni (sellő lányokról szól).
Szeretnék egy hasonló korú és hasonló érdeklődésű lánnyal levelezni.
Hogyha szimpatikusnak találsz, akkor az alábbi e-mail címre várom leveledet:
szepesi.adrienn�008@gmail.com
Szép napot!
Adrienn

Szia, Zoé vagyok. 1� éves, hatodikos. Buda-
pesten születtem, itt is élek. Másodikos ko-
rom óta táncolok, ez lesz a negyedik évem
versenyszerűen. Most jelenleg karanténban
vagyok otthon. Online megy a tanulás. És ti
hogy oldjátok meg ezt az időszakot? Üdv: Zoé
ombodi.zoee@gmail.com
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Szia! Timi vagyok :-) 11 éves és lány. A kedvenc
ételem a görög saláta. Barna hajam van. A ked-
venc filmem az Alkonyat (Twilight). Nagyon
szeretem a kutyákat. Van egy hörcsögöm és két
halam. Nagyon szeretek rajzolni (sajnos nem
tudok jól :-( ). A kedvenc énekesem Billie Eilish.
� éve tanulok hegedülni, de utálom. A kedvenc
színem a világoskék. Angolul tanulok.

Hasonló korú (11-1� éves) lánnyal vagy fiúval
szeretnék levelezni.

Az e-mail címem: turi.timi10@gmail.com

Szia! Tündi vagyok. 9 éves lány. Nincsen kedvenc állatom, mert mindet nagyon szere-
tem. Van egy hörcsögöm és két halam. Kedvenc énekesem Billie Eilish. Szeretem az ál-
latos filmeket. Szeretek állatkertbe és állatos kiállításokra járni. Szeretek túrázni. Ked-
venc tantárgyam a rajz. Utálok hajtogatni (origami)☹. 1,� éve tanulok fuvolázni. Sze-
retek jógázni, de utálok úszni. Angolul tanulok.

Hasonló korú (9-11 éves) lánnyal szeretnék levelezni.

Az e-mail címem: turi.tundi1�@gmail.com

És a felnőtteknek is / Y tambien para los adultos ;-)

Kedves Levelezőtársam!

Edit vagyok Magyarországról. Egy általános iskolában tanítok történelmet és angolt.
�� éve dolgozom gyerekekkel.

Szeretem a munkám. Két percre lakom az iskolától, ez kényelmes, mert nem kell utaz-
gatni reggelente.

Sok hobbim van. Imádok olvasni, kertészkedni, kirándulni, kötni. Szeretem a nyelveket.

Férjnél vagyok és van egy okos, szép lá-
nyom. Láss csodát! Ismered őt. Ő nem
más, mint a Judit, aki most veletek van
Argentínában.

Ha tetszik a levelem, írjál nekem!

Üdvözlettel:

Molnárné Belkó Edit
(belkoe@freemail.hu)
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József Attila:
Ime, hát megleltem hazámat

Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.

E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfilléres, a vashatos.

Sem a vasgyűrű, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.

Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.

Igy éltem s voltam én hiába,
megállapithatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.

Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.

Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.

Attila József:
Al fin he encontrado a mi patria

Y bien, al fin he encontrado a mi patria,
a mi tierra en la cual, sin un error,
mi nombre escribiría sobre mí
si me enterrara el enterrador.

La tierra –una alcancía– me recibe.
Ya no se necesitan, ¡ay, qué pena!,
aquellos cuatro o cinco centavitos
que nos fueron quedando de la guerra,

ni el anillo de hierro en que grabaron
tanta bellaza: Tierra, Mundo Nuevo,
Derecho. Aún es guerrera nuestra ley
y los anillos de oro son más bellos.

Durante mucho tiempo estuve solo
pero después muchos se me acercaron.
“Estás solo”, decían, aunque hubiese
–de corazón– querido acompañarlos.

Así he vivido, vanamente, así.
Yo mismo puedo comprobarlo, pero
ahora sé que también mi muerte es vana.
Igual que de un bufón de mí se rieron.

Desde mi nacimiento quisiste estar
en mi lugar, metido en la tormenta.
Es ridículo que yo no haya hecho
más dano del que a mí mismo me hicieran.

Hermosos son verano, primavera
y otoño, y el invierno es más hermoso
para el que anhela ver hogar, familia,
definitivamente para otros.

traduzido por Jamis Fayad






