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Kedves Közösség!
Minden nap egyre hidegebb reggelekre ébredünk és be kell, hogy valljam, én teljes érzéki
csalódásban élek: ahogy összekucorodok egy könyvvel és egy bögre teával a takaró alatt,
sokszor elfog az érzés, hogy mindjárt itt a karácsony. Nekünk, magyaroknak természetes,
hogy a karácsony a tél elejét fémjelzi, így a hideg napok magukkal hozzák az advent kü-
lönleges hangulatát. Az utcákat és tereket belengi a forralt bor és kürtős kalács illata,
melybe sült gesztenye és fenyőillat keveredik. A hidegtől kipirosodott arcú emberek csil-
logó szemmel sétálnak a kirakatok előtt és készülnek az év legszebb ünnepére.
A karácsony nem jön, viszont úgy tűnik, kezdünk kilábalni a karanténból. Nagyon remélem,
hogy hamarosan már arra is lesz lehetőség, hogy igazi, személyes részvétel melletti órákat
tartsunk, és hogy végre elkezdjük megszervezni azokat az összejöveteleket és szabadidős
programokat, amelyeket már oly rég óta tervezünk. Szívesebben teáznék veletek, ha pedig
a magyar irodalmi alkotásokat is együtt böngészhetnénk, már maga lenne a mennyország!
De amíg ez az álmunk valóra nem válik, addig nézegessétek a hírlapot, amit, mint min-
dig, ebben a hónapban is sok szeretettel készítettem nektek. Ha már a nyelvről és az iro-
dalomról van szó, had ajánljak figyelmetekbe egy, a szívemnek oly kedves témát: azokat
a magyar szavakat, amelyeket képtelenség más nyelvekre lefordítani, mivel olyan komp-
lex vagy egyedi jelentéstartalommal bírnak. Örömmel jelentem be, hogy ebben a hó-
napban a méltán híres chacói online történelemórák professzora Martí Tibor elfogadta
felkérésemet, hogy publikáljon egy vendégcikket a hírlapban a magyar történelemről.
Biztos vagyok benne, hogy nem lesztek csalódottak, mikor elolvassátok a végeredményt.
Jövö hónapban ünnepeljük a Klub fennállásának évfordulóját és erről egy, a magyar kö-
zösség múltjáról szóló cikkel emlékezünk meg. Ezen kívül igazi ínycsiklandó falatok-
kal örvendeztetünk meg Titeket, hogy a hideg napokat olyan kiadós fogásokkal tudjá-
tok átvészelni, mint a mákos tekercs vagy a darázsfészek. De ha már hagyományos ma-
gyar ételek… tudtátok, honnan ered a gulyás szavunk és kik használtak először bográ-
csot? Az alföldi pásztorainak különleges világáról szóló cikkben ezekre a kérdésekre is
választ kaphattok. Ha pedig már tényleg nem bírjátok az alacsony hőfokokat, csob-
banjatok velem egyet Magyarország 1200 termál fürdőjének egyikében! Bőven kínálok
választékot a gyógyfürdőkről szóló cikkemben.
Még egyszer nagyon köszönöm azoknak, akik megírták véleményüket, akár személyes
emailben, akár a közvéleménykutatásunk keretein belül. Továbbra is várom kommen-
tárjaitokat, hiszen ez a hírlap a Tiétek, nektek szól és ezért a legfontosabb, hogy a Ti igé-
nyeiteket elégítse ki!
Mint újdonság, szeretném kiemelni, hogy lehetőségetek van regisztrálni a hírlevélre. Aki
feliratkozik, annak minden hónapban közvetlenül az email címére küldjük majd a leg-
újabb számot. További információt erről a hírlap legvégén találtok.
Kellemes téli estéket és jó olvasást kívánok!

Molnár Judit, a hírlevél szerkesztője és KCSP ösztöndíjas
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¡Querida comunidad!
Todos estos días nos despertamos con mañanas cada vez más frías y tengo que admitir que
yo vivo en una completa decepción sensual: mientras me acurruco con un libro y una taza
de té debajo de la manta, a menudo tengo la sensación de que la Navidad está llegando. Es
natural para nosotros los húngaros que la Navidad marque el comienzo del invierno, por lo
que los días fríos traen consigo la atmósfera especial de Adviento. Las calles y plazas están
llenas del aroma del vino caliente y el pastel de chimenea (Kürtös kalács), que se mezcla con
castañas asadas y la fragancia de pino. Las personas con rostros enrojecidos caminan fren-
te a los escaparates con ojos brillantes y se preparan para la celebración más hermosa del año.
No se acerca la Navidad, pero parece que estamos empezando a recuperarnos de la
cuarentena. Espero sinceramente que pronto tengamos la oportunidad de organizar
clases presenciales y finalmente comenzar a organizar las reuniones y los programas
de ocio que hemos planeado durante tanto tiempo. Preferiría tomar el té con ustedes,
y si pudiéramos explorar juntos las obras literarias húngaras, sería el cielo mismo.
Pero hasta que este sueño se haga realidad, echen un vistazo al periódico que este mes,
como siempre, hice con gran amor. Hablando de lenguaje y literatura, permítanme su-
gerirles un tema de la revista muy querida para mí: palabras húngaras que son imposi-
bles de traducir a otros idiomas porque tienen un significado tan complejo o único. Me
complace anunciar que este mes, Tibor Martí, profesor de las merecidamente famosas
lecciones de historia en línea de Chaco, aceptó mi invitación para publicar un artículo en
el periódico sobre la historia húngara. No creo que les decepcionará el resultado final.
El mes que viene celebraremos el aniversario del Club y por esto decidimos conmemorar
con un artículo sobre el pasado de la comunidad húngara. Además, nos deleitaremos con
recetas verdaderamente apetitosas, para que puedan pasar los días fríos con platos abun-
dantes como el arrollado de semillas de amapola o el panal de avispas. Pero si hablamos
de comida tradicional húngara ... ¿sabían de dónde vino nuestra palabra ‘gulyás’ y quién
fue el primero en usar un bogrács? En el artículo sobre el mundo especial de los pastores
de la Gran Llanura, también pueden obtener respuestas a estas preguntas. Y si ya no pue-
den soportar las bajas temperaturas, ¡zambúllanse conmigo en uno de los 1200 baños ter-
males de Hungría! Ofrezco muchas opciones en mi artículo sobre los spas húngaros.
Una vez más, muchas gracias a quienes me escribieron sus opiniones, ya sea por co-
rreo electrónico personal o como parte de nuestra encuesta en línea. Todavía estoy es-
perando sus comentarios, ya que esta revista es suya y, por lo tanto, ¡lo más importan-
te es satisfacer sus necesidades!
Como novedad, me gustaría resaltar que ahora tienen la oportunidad de suscribirse a
la revista. Quien se suscriba recibirá cada mes los números directamente a su dirección
de correo electrónico. Pueden encontrar más información sobre esto al final de la revista.
¡Les deseo agradables tardes de invierno y buena lectura!

Judit Molnár, Editor de boletines y becaria KCSP
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Pásztorélet:
az alföldi csikósok különleges világa

Petőfi Sándor: Pusztán születtem

Pusztán születtem, a pusztán lakom.
Nincs födeles, kéményes hajlokom;
De van cserényem, van jó paripám:
Csikós vagyok az alföldi rónán.

Szőrén szoktam megűlni a lovat,
Ha ide vagy oda útam akad;
Nem szükséges a nyereg a hátán -
Csikós vagyok az alföldi rónán.

Gyócs a gatyám, patyolat az ingem.
Nem vettem, a rózsám varrta ingyen.
Hej, maholnap az én piros rózsám
Csikósné lesz az alföldi rónán.

© Fortepan, Ebner

A puszta kifejezés magyarul a kopárság, ridegség szinonimája, mi mégis különleges
romantikával gondolunk az alföld kietlen világára és az ottani legeltető állattenyésztés
körül kialakult pásztorkultúrára. Ismerkedjünk most meg a puszta legendás hőseivel,
akik nap mint nap megküzdöttek a zord időjárással, a nagyvadakkal és a rablókkal nyá-
juk védelme érdekében legnagyobb füves sztyeppénken, a Hortobágyon.

A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű tengersík tája, mely kiválóan al-
kalmas állattenyésztésre. Egyedülálló természeti adottságai hívták életre annak az ál-
lattartó kultúrának a kialakulását, amelyhez foghatót egészen a XX. századik nem ta-
lálunk a világon.

A pásztor foglalkozás nem csak ősi állattartó mesterségünk, de egy életforma is. A pász-
torok jellegzetes, a parasztokénál régiesebb rétegkultúra hordozói és éltetői voltak. Mi-
vel az ősmagyarok alapvetően állattartásból és pásztorkodásból éltek, a különböző ál-
latfajok pásztorainak más-más nevet adtak. Társadalmukban a tekintély szempontjá-
ból alapvető fontosságú volt, hogy ki milyen jószágot őrzött és ezt a sajátságos hierar-
chiát szokásként vittek tovább íratlan törvényeikben. A ranglétra tetején a lovakat őr-
ző csikóst és a szarvasmarhát terelgető gulyás találjuk, azonban a csikós mégis vala-
mivel több megbecsülésnek örvendett, hiszen a ló nagy értékű állat, mozgékony, de
könnyen sérülhet, ezért terelése kipróbált, ügyes embert kíván.

A csikósok legfontosabb társa a hátaslovuk volt, amely különböző módokon segítette
munkájukat. Folyamatosan tanítgatták őket, így különleges ügyességre tettek szert.
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Vida del pastor húngaro:
el mundo especial del csikos de las Grandes Llanuras

Sándor Petőfi: Nací en la llanura...

Nací en la llanura y vivo en la llanura.
No tengo casa con hogar;
Pero sí tengo un refugio y tengo un buen caballo:
Soy un pastor de caballos de la Gran Llanura.

Acostumbro montar el caballo a pelo,
Para andar aquí o allá;
No necesito de una silla de montar.
Soy un pastor de caballos de la Gran Llanura.

Mis pantalones son de lino, mi camisa es de lona.
No los compré, mi tesoro los cosía y me los regalaba.
Hey, mañana o pasado mi tesoro, mi rosa roja
será la esposa de un pastor de caballos de la Gran Llanura.

© Fortepan, Magyar Földrajzi Múzeum

La expresión ’puszta’ en húngaro se usa para dar la idea de estéril y frágil. Nosotros, sin
embargo, sentimos un romance especial por el mundo árido de la Gran Llanura y su
cultura pastoril formada alrededor de la cría del ganado que pastorea allí. Conozca-
mos ahora a estos héroes legendarios que lucharon día a día contra el mal tiempo, las
fieras y los ladrones para proteger sus manadas en nuestra mayor estepa herbácea, el
Hortobágy.

Hortobágy es el pastizal natural más extenso de Europa Central, excelente para la cría
de animales. Sus condiciones naturales únicas dieron origen al desarrollo de una cul-
tura del pastoreo de los animales, que no tuvo par en el mundo hasta el siglo XX.

La profesión de pastor no solo representa nuestro antiguo dominio en la cría de gana-
do, sino también una forma de vida. Los pastores eran portadores y transmisores de
una cultura más antigua aun que la de los campesinos. Dado que los antiguos húnga-
ros vivían principalmente de la cría y el pastoreo de ganado, los pastores de diferentes
especies de animales tenían cada uno un nombre distinto. La clasificación dependía
de qué tipo de animales cuidaban y esta jerarquía particular se mantenía como cos-
tumbre en sus leyes no escritas. En la parte superior de la clasificación, encontramos
al csikos que cuida a los caballos seguido por el vaquero que pastorea el ganado vacu-
no. Sin embargo, el csikos era más apreciado, ya que el caballo es un animal de un al-
to valor y ágil pero que puede lastimarse fácilmente, por lo que su pastor debe ser una
persona hábil y diestro.
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Egyedülálló mutatványuk volt a lófektetés, amelyre persze nem produkcióként, hanem
túlélési technikaként gondoltak. Ennek köszönhetően az éles szél és a támadók elől is
megmenekülhetett ló és lovasa egyaránt, mivel így meglapulva kevésbé vették őket
észre a támadóik.

A csikósok különleges lószerszámot fejlesztettek ki az idők során, mely a mai napig
használatban van. Ennek neve a patranc, amely egy heveder nélküli nyeregféleség. Te-
relőeszközként a saját készítésű, díszített karikás ostor szolgált. Mivel nem volt más
eszközük, amellyel megvédhették volna a ménest a rablóktól és a vadállatoktól, meg-
tanultak olyan mesteri módon bánni az ostorral, hogy az fegyverként is szolgált. A szí-
jak végére gyakran ólmozott részt szereltek a súly növelésének érdekében.

A ló és a lovas közötti kiváló harmóniát mutatja az is, hogy tudnak együtt működni. A
manapság látogatható csikós előadások szerves részét képezi a puszta-ötös, mely so-
rán azt demonstrálják, a csikóslegény hogy tudta a két hátulsó ló hátán állva a magya-
ros stílusban összefogott lovakat hajtani. Ma már a csikósok egymás rekordjait igye-
keznek megdönteni: a jelenlegi csúcstartó 16 lovat is hajtott már egyszerre.
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El amigo más importante de los csikos era su caballo de montar, que lo ayudaba de va-
rias maneras en sus trabajos. Los entrenaba constantemente, obteniendo de ellos ha-
bilidades especiales. Una de las habilidades consistía en acostar al caballo mediante
un gesto o un toque. Esta acción no se realizaba solo como una exhibicionismo sino
también como una técnica de supervivencia. Como resultado, tanto el caballo como
su jinete pudieron escapar de los fuertes vientos y de los ladrones, ya que acostados
eran menos visibles.

A lo largo del tiempo, los csikos han desarrollado un apero especial para caballos que
en la actualidad se siguen usando. Se llama “cartucho”, que es un tipo de silla de mon-
tar sin cincha. El objeto usado para arrear era el látigo hecho y decorado por ellos mis-
mos. Como no tenían otras medios para defenderse y para proteger a su ganado de los
ladrones y de las bestias, aprendieron a manejar el látigo de una manera tan magistral
que también servía como arma. A menudo agregaban pedazos de plomo a los extremos
de las correas para aumentar el peso.

La excelente armonía entre el caballo y el jinete también se demuestra por el hecho de
que pueden trabajar muy bien juntos. Una parte integral de las representaciones de
los csikos que pueden disfrutarse hoy en día, son los ’puszta-ötös’, durante los cuales
ellos demuestran que pueden ser capacesde conducir a los caballos al estilo húngaro,
parado en las ancas de dos caballos que avanzan uno a la par del otro. Hoy en día, los
csikos buscan romper los récords: el actual campeón ha conducido 16 caballos simul-
táneamente.
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A csikósnak különleges figyelmet kellett fordítania a legelő jószág itatására, hiszen a te-
nyészállatok között a legvízigényesebb a ló. Így különleges szerep jutott a ménesku-
tak látogatásának. A tradicionális kutak nagyméretűek voltak, kerületük akár a � mé-
tert is elérhette, így több vödör is járhatott bennük egyszerre. A két-, három-, négygémű
kútból a pásztorok itatáskor, a kút fölé helyezett pallón állva húzták a vizet. Egy na-
gyobb létszámú ménes itatásakor igencsak meg kellett dolgozni, hogy a jószág szom-
jas ne maradjon. A pásztor dolga volt a jószág sószükségletének kielégítése is, ezért a
kút mellett ágasfán vagy sózóvályúban helyezték el a ’kűsót’, hogy azt a jószág kedvé-
re nyalogathassa.

Érdekes módon a hortobágyi pásztor ritkán evett húst, csak akkor, ha egy jószág ter-
mészetes körülmények között elpusztult. A nyavajában elhunyt állatok elfogyasztása
tilos volt, hiszen a fertőzött hús a pásztor életet veszélyeztette volna. Legismertebb hús-
ételük a gulyásos hús volt, amelyet a ’vasfazikban’ készítettek el – ennek egyik válto-
zata a mai bográcsunk. Ennek fontos tartozéka volt a debreceni vaskanál, amely egy-
szerre szolgált az étel kevergetésére és evőeszközként. A fazék alatti tüzet a szarvas-
marha szárított trágyájával gyújtották be, ami az egyetlen tartós tüzelőnek számított a
pusztán.
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El csikos tenía que prestar especial atención cuando le daba de beber a su caballo, ya
que es el animal que consume más agua entre los animales domésticos. Por lo tanto,
una visita a los bebederos era sumamente importante. Los pozos tradicionales eran
grandes, su circunferencia podía alcanzar hasta � metros, por lo que podían extraerse
simultáneamente varios cubos por vez. Desde los pozos de dos, tres y cuatro garzos, los
pastores sacaban el agua mientras se mantenían de pie en la plataforma sobre el po-
zo. También era parte del trabajo del pastor satisfacer las necesidades de sal del gana-
do, por lo que se colocaban bloques de sal al lado del pozo en una rama de un árbol o
en un comedero, para que el ganado pudiese lamerlos cuanto quisiera.

Curiosamente, el pastor del Hortobágy rara vez comía carne, salvo cuando se moría al-
gún ganado por causas naturales. El consumo de los animales muertos por alguna en-
fermedad estaba prohibido, ya que la carne contaminada habría puesto en peligro la vi-
da del pastor. Su plato de carne más conocido era la carne con gulash, que se prepara
en una olla de hierro, un ejemplo de las cuales es nuestro bogrács. Un accesorio im-
portante era la cuchara de hierro de Debrecen, que se usaba para revolver la comida y
como cubierto para comer. El fuego debajo de la olla se hacía con estiércol seco de ga-
nado, dado que era el único combustible que había en la pradera.
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A magyar folklórban elfoglalt fontos szerepükről árulkodik, hogy a tudós pásztor a ma-
gyar népi hitvilág fontos, természetfeletti erőkkel felruházott szereplője volt. Varázsla-
tos erejének köszönhetően hatalmában állt az állatokat tetszőlegesen irányítani, így
például a csikósok által irányított, az intésre vagy érintésre leroskadó és ott mozdulat-
lanná dermedő paripa jó példája volt eme tudománynak. Ezen kívül sok pásztor híres
volt arról, hogy a pásztorbotjára akasztott cifraszűr körül ott maradnak az állatok ak-
kor is, ha ő maga messze járt. Tudásukkal a falujukat szolgálták, de fizetséget nem fo-
gadtak el senkitől. Úgy tartották, csak addig működik a varázs, amíg titkukat fel nem
fedik valakinek, viszont ha tudásukat haláluk előtt nem tudták továbbadni, akkor az ör-
dög a pokolra vitte a lelküket, így fontos volt az utódok kiképzésének jó időzítése.

A csikósok gyakran megfordultak a csárdákban, ahol hagyományos csárdás táncot jár-
tak. Kötekedni velük nem volt tanácsos, hiszen a legenda szerint olyan erejük volt, hogy
ha a tölgyfaasztalra csaptak, az kettérepedt. Néhány elszámolni nem tudó pásztor be-
tyárrá vált, de mégsem gonosztetteikről, hanem a nők iránt tanúsított előzékeny visel-
kedésükről és a szegények oltalmazásáról váltak közismertté.

Ezen kívül sokan csodálták őket kézügyességük miatt. Az ingerektől mentes pusztán fa-
faragványok készítésével mulatták az időt, amihez faragókést vagy nyelezett borotva-
pengét használtak. Gyakran készítettek sótartót, fakanalat vagy furulyát, de a szaruból
faragott jelzőtülök is a visszatérő alkotások közé tartozott. Mivel a jobb darabokat a
mátkáiknak vagy gazdájuknak ajándékozták, kénytelenek voltak mindig újabb dara-
bokkal előrukkolni, így tökéjre fejlesztették a művészetet. A 1�. században élt ügye-
sebb kezű pásztorok faragásainak Európa szerte híre ment és ma már múzeumaink
gyűjteményeit gyarapítják vagy éppen árveréseken cserélnek gazdát komoly összege-
kért.
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Su importante papel en el folklore húngaro se manifiesta por el hecho de que un pas-
tor experto era una figura importante, dotado de poderes sobrenaturales según las cre-
encias populares húngaras. Gracias a su poder mágico, era capaz de controlar anima-
les a su voluntad. Un buen ejemplo de esta creencia es cuando el pastor con un sim-
ple gesto o con simplemente tocar a su córcel lograba que se acostara y simulara estar
muerto. Además, muchos pastores eran famosos porque con solo colocar su capa col-
gada de su bastón de pastor lograban evitar que los animales se alejaran, incluso cuan-
do no estaban ellos allí. Ayudaban a sus pueblos con sus conocimientos y experiencia,
pero nunca aceptaron ningún pago. Creían que sus poderes solo funcionaban mien-
tras que sus secretos no fueran revelados a alguien, pero si no alcanzaban a transmitir
sus conocimientos antes de morir, el diablo llevaría sus almas al infierno, por lo que era
importante entrenar a un discípulo.

Los csikos a menudo aparecían en las posadas, donde asistían a un baile tradicional,
el ’csárdás’. No era aconsejable burlarse de ellos, ya que, según la leyenda, tenían tal
fuerza que si golpeaban la mesa de roble, se partía en dos. Algunos pastores que no pu-
dieron rendir cuentas a los dueños de los ganados se convirtieron en forajidos, pero se
hicieron conocidos no por sus delitos sino por su comportamiento galante hacia las
mujeres y la protección de los pobres.

Además, eran muy admirados por sus habilides manuales. Sin ninguna urgencia, apro-
vechaban el tiempo haciendo tallados en madera sin apuro, usando un cuchillo o una
navaja. A menudo hacían saleros, cucharas de madera o flautas, pero las trompas ta-
lladas con cuernos también estaban entre las creaciones recurrentes. Debido a que las
mejores piezas fueron regaladas a sus amores o a sus empleadores, siempre se vieron
obligados a crear nuevas piezas, desarrollando así el arte a la perfección. Las escultu-
ras de las hábiles manos de los pastores que vivieron en el siglo XVIII se han hecho fa-
mosas en toda Europa y hoy enriquecen las colecciones de nuestros museos o sim-
plemente cambian de dueños en subastas en las son vendidos por importantes sumas.

Comentarios:
Csikos (pronúnciase chicosh) Así se denominan los pastores de caballos en Hungría. Equivale
al gaucho en Argentina. Nótese que no es común designar en otros idiomas con un nombre
específico a los pastores de diferentes clases de animales. Tanto es así que en Alemania tam-
bién se conocen como “Tschikosch” a los pastores de caballos.



Córdobai Magyar Hírlap 2020. június

12

Magyarország, a gyógyító vizek hazája

Ha bepillanthatnánk Magyarország fel-
színe alá, valószínűleg meglepődnénk a
tengernyi gyógyvízforráson, amit ott ta-
lálnánk. Nem túlzást kijelenteni, hogy ha-
zánk olyan rendkívül kedvező geotermi-
kus adottságokkal rendelkezik, amely
nemzetközi összehasonlításban is kie-
melkedő. Nincs még egy olyan ország a
világon, ahol ilyen kicsiny területen ennyi

termál és gyógyfürdő koncentrálódik. Gyógyvízkészleteink alapján egész pontosan a
Föld ötödik legjelentősebb országának számítunk és azt is érdemes megemlíteni, hogy
Izland után Magyarországnak van a legnagyobb felszíni termálvízkészlete a világon.
Méltán lehetünk arra is büszkék, hogy a nagyvárosok között világviszonylatban Bu-
dapest áll az első helyen, hiszen nincs más olyan hely, ahol több, mint száz termálfor-
rás vizét felhasználva majdnem ötven fürdő várná vendégeit.

Magyarországon �2 gyógyhely minősítésű település és �� gyógyfürdő található. A
gyógyvizes hőforrások az ország valamennyi régiójában megtalálhatóak, és számos
gyógyfürdőt táplálnak. A gyógyhely elnevezés olyan településeket takar, amelyek va-
lamilyen természetes gyógytényezővel bírnak, például gyógyvízzel, gyógybarlanggal
vagy gyógygázzal. Ezen kívül több, mint 1200 termálforrás gondoskodik a termálfürdők
vízutánpótlásáról. Hazánkban a természetes módon �0°C fölé melegedő vizeket ne-
vezzük termálvíznek. Ezek egyik alkategóriája a hévíz, amely olyan ��°C-nál magasabb
hőmérsékletű rétegvíz, mely alkalmas fürdőzésre. A gyógyvíz igazoltan gyógyhatással
rendelkező természetes rétegvíz, melynek elismertetéséhez vizsgálatok szigorú köve-
telményeinek kell megfelelnie.

Magyarország több, mint 2000 éves fürdőkultúrával rendelkezik. Már a rómaiak is is-
merték és használták a gyógyforrásokat és az ő idejükben épültek az első fürdők is az
ország területén.

A termálfürdők gyógyászati célból való alkalmazásában kiemelt helyen szerepelnek a
mozgásszervi betegségek, hiszen a Föld mélyéről feltörő vízben való ázáskor a test ma-
gába szívja azokat az ásványi anyagokat és sókat, amelyek nélkülözhetetlen szerepet
játszanak ezen betegségek leküzdésében. Ezen kívül sokak által ismert a nyugalomra
és kiegyensúlyozottságra gyakorolt jótékony hatásuk. A termálvizekben való fürdés se-
gíti a jó alvást és csökkenti a stresszt és a szorongást. Néhány kutatás a cukorbetegség
ellensúlyozásában játszott szerepéről is beszámol és köztudott, hogy a magas vérnyo-
mással küszködőkre is jótékony hatással lehet.
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Hungría, la patria de las aguas curativas

Si pudiéramos mirar debajo de la superfi-
cie de Hungría, probablemente nos sor-
prendería el mar de manantiales medici-
nales que encontraríamos allí. No es exa-
gerado decir que nuestro país tiene con-
diciones geotérmicas extremadamente
favorables, que también están a la van-
guardia en comparación internacional.
No hay otro país en el mundo donde se

concentren tantas termas y spas en un área tan pequeña. Según nuestros recursos hí-
dricos medicinales, se nos considera el quinto país más importante del mundo y tam-
bién vale la pena mencionar que Hungría tiene los mayores recursos de agua termal su-
perficial del mundo después de Islandia. También podemos estar justificadamente or-
gullosos de que Budapest esté en el primer lugar en el mundo entre las grandes ciu-
dades, ya que no hay otro lugar donde casi cincuenta baños esperan a sus huéspedes
utilizando el agua de más de cien fuentes termales.

Hay �2 centros de salud y �� spas en Hungría. Las fuentes de calor de agua termal se
encuentran en todas las regiones del país y alimentan muchos spas. El nombre spa se
refiere a asentamientos que tienen algún factor de curación natural (como agua cura-
tiva, cueva curativa o gas curativo). Además, más de 1.200 fuentes termales suministran
agua a los baños termales. En Hungría, las aguas que se calientan naturalmente por
encima de �0°C se llaman aguas termales. Una subcategoría de estos es el agua ter-
mal, que es agua estratificada con una temperatura superior a ��°C y es adecuada pa-
ra bañarse. El agua medicinal es un agua estratificada natural con un efecto curativo
comprobado, cuyo reconocimiento requiere un examen exhaustivo.

Hungría tiene una cultura de baño termal de más de 2.000 años. Los romanos ya sabían
y usaban manantiales curativos y en su tiempo se construyeron los primeros balnea-
rios en el país.

Los trastornos musculoesqueléticos son una prioridad en el uso de baños termales con
fines medicinales, ya que el cuerpo absorbe los minerales y las sales que juegan un
papel esencial en la lucha contra estas enfermedades cuando se sumergen en agua
que se separa de las profundidades de la Tierra. Además, sus efectos beneficiosos so-
bre la calma y el equilibrio son conocidos por muchos. Bañarse en aguas termales lo
ayuda a dormir bien y reduce el estrés y la ansiedad. Algunas investigaciones también
informan su papel en el control de la diabetes y es bien sabido que también puede te-
ner un efecto beneficioso en aquellos que luchan con la presión arterial alta.
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Nektek is jól esne most csobbanni egyet? Akkor látogassuk meg Magyarország néhány
különleges gyógyfürdőjét!

Széchenyi fürdő: a Városligetben talál-
ható fürdő Budapest legnagyobb fürdő-
komplexuma és egyben az egyik legfon-
tosabb turistalátványossága. Építését
1�0�-ben kezdték meg Czigler Győző ter-
vei alapján és építészeti különlegessége a
központi kupolacsarnok. Az 1���-ban át-
adott Szent István kút biztosítja a komp-
lexum � kültéri és 1� beltéri medencéjé-
nek termálvízellátását. Egy ��°C-os, egy
�6°C-os és egy ��°C-os gyógymedencével
és egy �0°C-os gőzkamrával is büszkél-
kedhet a fürdő, de hűtőkamra és gyógy-
hatású szaunák is találhatóak itt. A für-
dőben különböző gyógykezelések vehe-
tők igénybe, és nappali kórházak is mű-
ködnek, de sokan csak a kikapcsolódás
kedvéért járnak ide. Mára már ikonikus-
nak számít a lebegő sakktáblákon játszó
fürdőző öregurak képe, illetve a tél hide-
gében gőzölgő kültéri medence esti kivi-
lágítással.

Miskolctapolca: a Miskolc melletti tele-
pülés különlegessége a Barlangfürdővé
alakított Tavas-barlang, melyet a víz hosz-
szú évezredek során vájt ki a kemény
mészkősziklákból. A Barlangfürdő nem
csak az ország egyik legszebben kiépített
fürdője, de Európa szinten egyedülálló tu-
ristalátványosság. Az élmény, amit az ad,
hogy a Föld gyomrában a hegy mélyéről
fakadó kellemes hőmérsékletű karsztvíz-
ben áztathatjuk testünket a gyönyörű

cseppkőégbolt alatt, már önmagában megéri, hogy ide látogassunk, de ehhez társul a
gyógyulni vágyók számára elérhető hidroterápia és a masszázs is. A barlang 100%-ban
pollenmentes környezetet biztosít, így a légúti betegségekben szenvedőknek is ideális
környezetet biztosít a gyógyulásra.



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

1�

¿Ustedes también tienen ganas de zambullirse un poco? ¡Entonces visitemos algunos
spas especiales en Hungría!

Baño Széchenyi: el baño en Városliget es
el complejo de spa más grande de Buda-
pest y una de las atracciones turísticas
más importantes. Su construcción co-
menzó en 1�0� de acuerdo con los pla-
nes de Czigler Győző y la especialidad ar-
quitectónica es la sala central de la cúpu-
la. El pozo Szent István, entregado en
1���, proporciona agua termal para las �
piscinas al aire libre y 1� cubiertas del
complejo. El spa también cuenta con un
spa de ��°C, �6°C y ��°C y una sala de va-
por a �0°C, así como una sala fría y sau-
nas curativas. También ofrece una varie-
dad de tratamientos y hospitales de día,
pero muchos vienen aquí solo para rela-
jarse. Hoy en día, la imagen de viejos ca-
balleros bañándose jugando en tableros
de ajedrez flotantes y la piscina humean-
te al aire libre en el frío del invierno con
iluminación nocturna ya son icónicos.

Miskolctapolca: la característica especial
del asentamiento cerca de Miskolc es la
Cueva de Tavas, que se ha transformado
en un Baño de la Cueva, que ha sido ta-
llado en rocas de piedra caliza dura du-
rante muchos milenios. El Baño de la
Cueva no es solo uno de los balnearios
más bellos del país, sino una atracción tu-
rística única en Europa. Vale la pena visi-
tar aquí por la experiencia de sumergir

nuestros cuerpos en el agua en el vientre de la montaña bajo el hermoso cielo de es-
talactitas, en el agua a una temperatura agradable que sale desde las profundidades.
También está acompañado de hidroterapia y masajes disponibles para aquellos que
desean sanar. La cueva proporciona un entorno 100% libre de polen, por lo que tam-
bién proporciona un ambiente ideal para que las personas que padecen enfermedades
respiratorias puedan sanar.
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Hévíz: Magyarország talán legszélesebb
körben ismert termáltava a Balatontól � ki-
lóméterre található Hévíz, azonban annyi
biztos, hogy a leglátogatottabb: a kereske-
delmi szálláshelyeken eltöltött vendégéj-
szakák tekintetében egymillió vendégéj-
szakával az ország második legnépsze-
rűbb települése Budapest után. A Hévízi tó
�,� hektár nagyságú és egy � hektárnyi te-

rület veszi körül, így Európa legnagyobb gyógyhatású melegvízű tava. A kontinensen
egyedülálló természetes tőzegmedrű tó vizét helyi források táplálják, ezért vize � na-
ponta teljesen kicserélődik. Érdekessége, hogy a régészeti ásatások alapján arra követ-
keztethetünk, hogy gyógyhatását már az ókorban is élvezték, hiszen több, ebből a korból
származó pénzérmét is felszínre hoztak a tóból a kutató búvárok.

Egerszalók: a település déli részén �10
méter mélyről 6�-6�°C-os termálforrás tör
fel. A gyógyvíz elsősorban kálciumot, nát-
riumot, magnéziumot és ként tartalmaz,
de metakovasav tartalma is jelentős. Má-
ra a kis falu a gyógyturizmus fellegvárává
nőtte ki magát, ahol leginkább a csontsé-
rülésekben, ízületi és reumatikus bántal-
makban szenvedők találhatnak gyógyírt
panaszaikra, de az itt felszínre törő gyógyvíz ivókúrára is javallott. Mégis, a hely leg-
szemetgyönyörködtetőbb különlegessége a hőforrás domboldalon lefolyó vize által lét-
rehozott csodálatos természeti képződmény, egy 120 négyzetméteres mészkőlerakó-
dás, vagy a helyi nyelv szerinti sódomb, amelyhez hasonlót csak a török Pamukkaléban
és az Egyesült Államokbeli Yellowstone Nemzeti Parkban találhatunk az egész világon.
Keletkezésének magyarázata, hogy a feltörő gyógyvíz lehűlésekor kevesebb oldott anya-
got tud megtartani és ez kicsapódva gyönyörű fehér sómedencéket hoz létre.
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Hévíz: el lago termal quizás más conoci-
do de Hungría es Hévíz, ubicado a � kiló-
metros del lago Balaton y él es segura-
mente también el más visitado: en térmi-
nos de noches de huéspedes en aloja-
mientos comerciales, el segundo asenta-
miento más popular del país después de
Budapest con un millón de invitados por
noche. El lago Hévíz tiene una superficie

de �,� hectáreas y está rodeado por un área de � hectáreas, lo que lo convierte en el la-
go de agua caliente curativo más grande de Europa. El agua del lago natural de turba,
que es única en el continente, es alimentada por fuentes locales, por lo que su agua
cambia completamente cada � días. Curiosamente, sobre la base de las excavaciones
arqueológicas, podemos concluir que su efecto curativo ya se disfrutaba en la anti-
güedad, ya que varias monedas de esta edad también fueron traídas a la superficie por
buzos de investigación del lago.

Egerszalók: en la parte sur del asenta-
miento, una fuente termal de 6�-6�°C en-
tra en erupción desde una profundidad
de �10 metros. El agua medicinal contie-
ne principalmente calcio, sodio, magne-
sio y azufre, pero el contenido de ácido
metasilícico también es significativo. Hoy,
el pequeño pueblo se ha convertido en
una ciudadela de turismo médico, donde
la mayoría de las personas con lesiones óseas, dolencias articulares y reumáticas pue-
den encontrar una cura para sus quejas, pero el agua medicinal que sale a la superfi-
cie también se recomienda para beber. Aún así, la especialidad más llamativa del lu-
gar es la magnífica formación natural creada por el agua de la fuente de calor que ba-
ja por la ladera, un depósito de piedra caliza de 120 metros cuadrados o un montícu-

lo de sal en el idioma local similar a to-
dos los encontrados en el Pamukkale en
Turquía y el Parque Nacional Yellowsto-
ne en los Estados Unidos. Su origen se ex-
plica por el hecho de que puede retener
menos materia disuelta cuando la ruptu-
ra del agua medicinal se enfría y esto pre-
cipita para formar hermosas cuencas de
sal blanca.
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A kézfogótól a kontyolásig:
vendégeskedjünk egy magyar lakodalomban!

A falusi ember életében három olyan pil-
lanat volt, amely meghatározta az életét: a
születés, a lakodalom és a halál. Ezek kö-
zül talán a lakodalom az, amelyhez az idő
során a legtöbb népi hagyomány kapcso-
lódott. Ismerkedjünk meg ezek közül a
legérdekesebbekkel!

A házasság átmeneti rítusnak számított a gyerekkorból az érett, fiatal felnőtt korba, il-
letve vallásilag is fontos elem volt, hiszen például a templomban külön helyet kaptak
a házas asszonyok, urak, és a társadalmi helyzetüket is befolyásolta. Azonban ahhoz,
hogy a házasság sikeres legyen, a lakodalmaknak egy határozott forgatókönyv szerint
kellett szerveződniük. Megvolt a rendje az ajándékozástól kezdve annak is, hogy ki mi-
vel járult hozzá az eseményhez, csakúgy, mint a nászmenetnek. Pontosan tudta min-
denki, mennyi ideig tarthat, hányra kell a templomhoz érni, és az iránya is meghatá-
rozott volt, amitől nem lehetett eltérni.

A lakodalmat leánykérés előzte meg. A kérők, azaz a vőlegény és barátai, testvérei ma-
gukat utazóknak álcázták és a lányos háznál kértek menedéket. A lány rokonai össze-
gyűltek a tisztaszobában és beinvitálták a vendégeket, akik elmondták, hogy egy vi-
rágszállal érkeztek, amelynek keresik a párját. A házbéliek szándékosan félreértették a
kérést és igazi virággal álltak elő, de a kérők heves tiltakozására végre elővezették a
menyasszonyt, aki félénken leült a vőlegénye társaságába. Az is sokszor megesett, hogy
megtréfálták a legényt és egy letakart öregasszonyt vagy kecskét hoztak be a szobába.

Máshol a csapat díszített szekérrel, énekelve érkezett a lány házához egy kakast egyen-
súlyozva. A lány és annak barátai, családtagjai egy tyúkot adtak a kakas mellé, de csak
harmadjára, miután a vőlegény az előzőleg kínált vén tyúkot és kiscsirkét visszautasí-
totta. Mikor megkapta a kívánt tyúkot, ezeket összeeresztették, és ha a tyúk felkeltette a
kakas érdeklődését, az áldást és jó szerencsét, bő gyermekáldást jelentett a házasságra.

A leánykérést követte a kézfogó, amelyet jegyváltás néven is ismerünk. A jegy, amelyet
meg kellett váltani egy ing és egy kendő volt a menyasszony részéről és egy ruha és
pénz a vőlegény részéről. A házasságkötés az ősi magyar múlt számos elemét megőrizte
szokásaiban és nyelvében. A XI. században a házasság egy csere részét képezte, mely
során a házasulandó lány apja prémeket küldött a vőlegény apjának, majd a lány ke-
zéért cserébe a vőlegény apja kifizette a megállapodott vételárat. Ezekben a szokások-
ban gyökereznek az ’eladó lány’, ’vő’ (vevő) szavaink, csakúgy mint a ’meny’, amely a
lányért adott menyétbőr rövidítéseként került be nyelvünkbe.
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Desde ‘kézfogó’ haste el ‘kontyolás’:
vamos a asistir a una boda húngara!

Hubo tres momentos en la vida de un hombre de pueblo húngaro que definieron su vi-
da: el nacimiento, la boda y la muerte. De estos, tal vez la boda sea a la que la mayoría
de las tradiciones populares se han referido en el tiempo. ¡Conozcamos los más inte-
resantes de estos!

El matrimonio era un rito de transición desde la infancia hasta la madurez y la edad
adulta y también era un elemento religioso importante, ya que las mujeres y los caba-
lleros casados tenían un lugar especial en la iglesia, y este acto también influía su es-
tatus social. Sin embargo, para que un matrimonio fuera exitoso, las bodas debían or-
ganizarse dentro de un escenario definido. Había un orden, desde el momento en que
se hizo el regalo, hasta quién y como contribuyó al evento, que definía el procedimiento
de la boda. Todos sabían exactamente cuánto tiempo tomaría la procesión, cuándo po-
dian llegar a la iglesia, y su trayectoria era también definida, de la cual no podían des-
viarse.

La boda era precedida por el lánykérés, la
solicitud de la niña. El pretendiente, es
decir el novio, los hermanos y sus amigos
se disfrazaban de viajeros y buscaban re-
fugio en la casa de la novia. Los familiares
de la niña se reunían en la tisztaszoba
(sala limpia) e invitaban a los huéspedes,
quienes dijeron que habían llegado con
una flor en busca de una pareja. Los com-
pañeros de casa malinterpretaban deli-
beradamente la solicitud y presentaban
flores reales, pero ante la feroz protesta de
los peticionarios, finalmente traían a la
novia, que se sentaba tímidamente junto

a su prometido. También sucedió muchas veces que al muchacho le hacían una broma
trayéndole una anciana o una cabra cubierta a la habitación, en vez de la niña.

En otras partes, el grupo llegaba a la casa de la niña en un carro decorado, cantando y
balanceando un gallo. La niña y sus amigos y familiares agregaban una gallina al ga-
llo, pero solo después de que el novio rechazó la gallina vieja y el pequeño pollo que
se ofrecía anteriormente. Cuando obtuvo la gallina que quería, se juntaron, y cuando
la gallina despertó el interés del gallo, fue una bendición y buena suerte, una bendición
abundante para el matrimonio.
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A lakodalmat megelőzte a menyasszony-
sirató és a legénybúcsúztató. Az előbbi so-
rán a lány utoljára kifejezte az iránt érzett
fájdalmát, hogy elszakad szüleitől és új
anyósa és apósa irányítása alá kerül, míg
a valóságban a könnyek sokszor azt is je-
lentették, hogy a házasság nem szerel-
men, sokkal inkább a szülők gazdasági ér-
dekein nyugodott. Ezzel szemben a le-
génybúcsú egy sokkal duhajabb ünnep-
ség volt, amely során a vőlegény búcsút
mondott szabadságának és legénykorá-
nak. A barátokkal való ünneplés többnyi-
re italozással végződött melynek során az
“A házasság kaloda, ne tedd lábadat oda!”
sorokat énekelgették.

A hagyományok szerint a lakodalmakat kizárólag a farsang és az úgynevezett kisfar-
sang idején tartották. Kisfarsang napja az őszi nagyobb gazdasági munkák befejezé-
sétől, Szent Mihálytól (szeptember 2�.) Katalin napig (november 2�.) – tehát majdnem
adventig – tartott, hiszen az egész évnek megvolt a maga rendje, nyáron az aratás és a
szüret foglalták le az embereket, míg télen az olyan munkák, mint a fonás és szövés
miatt nem maradt idő rá. Fontos volt, hogy elég idő jusson egy-egy lakodalomra, hi-
szen vidéken három napig tartott a dínom dánom. Igyekeztek az újhold idejére időzí-
teni az ünnepséget, hiszen ez a hiedelem szerint különleges szerencsét hozott az ifjú
párnak.

A lakodalmas háznál az előkészületek he-
tekkel korábban kezdetüket vették. Keve-
sen tudják, hogy a manapság ismert fehér
menyasszonyi ruha csak az 1�20-as évek
után terjedt el az országban. Azelőtt az
volt a szokás, hogy a házasulandó lány a
legszebb, legdíszesebb ruhájában ment
férjhez, ami a díszességével arányosan a család anyagi helyzetét is szimbolizálta. A
menyasszonyi viseletre nagyon sokáig gyűjtött a család, így nem ritkán gazdagabbnak
látszott, mint amilyen a valóságban a család anyagi helyzete szerint lehetett volna. Fon-
tos szerepet játszottak a díszítő színek, hiszen ezek fejezték ki a menyasszonyok fia-
talságát, élettel teliségét. Azonban mindenféle dekoratív elemet bevetettek: az erdélyi
Kalotaszegen például gyöngyökkel díszített színes ruhát viseltek a menyasszonyok,
amelyek akár több, mint 10 kilót is nyomhattak!
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La solicitud de la niña fue seguida por el ’kézfogó’ (toma de mano), también conocida
como el ’jegyváltás’ (negociación). El boleto que había que canjear era una camisa y
una mantilla por parte de la novia y un vestido y dinero por parte del novio. El matri-
monio ha preservado muchos elementos del antiguo pasado húngaro en sus costum-
bres e idioma. En el siglo XI, el matrimonio formaba parte de un intercambio, durante
el cual el padre de la niña a casar enviaba pieles al padre del novio, y luego, a cambio
de la mano de la niña, el padre del novio pagaba el precio de compra acordado. Estos
hábitos están enraizados en nuestras palabras eladó lány “niña en venta”, vő (vevő)
“comprador”, como meny “abadejo”, que llegó a nuestro idioma como una abreviatura
de la piel de comadreja que daba el padre de la niña.

La boda fue precedida por la despedida
de soltera y soltero. En el primer caso, la
niña expresaba el dolor que sentía por se-
pararse de sus padres y por entrar bajo el
control de sus suegros, mientras que a
menudo las lágrimas también expresa-
ban que el matrimonio no se basaba en
el amor, sino en los intereses económicos
de los padres. En contraste, la despedida
de soltero fue una ceremonia mucho más
animada durante la cual el novio se des-
pidió de su libertad y soltería. La celebra-
ción con amigos terminaba principal-
mente bebiendo mientras cantaban “El
matrimonio es un cepo, ¡no pongas el pie
ahí!”.

Según la tradición, las bodas se celebra-
ban exclusivamente durante el Carnaval
y lo que llamaron Pequeño Carnaval. El
día del Pequeño Carnaval duró desde la
finalización de las principales actividades
laborales de otoño, desde San Miguel (2�
de septiembre) hasta el Día de Catalina
(2� de noviembre), casi hasta el Adviento. Ya que todo el año tenía su propio orden, en
el verano la cosecha ocupaba a la gente, mientras que en invierno no quedaba tiempo
para las bodas debido a trabajos como hilar y tejer. Era importante tener tiempo sufi-
ciente para cada boda, ya que ellos normalmente duraban tres días. Intentaban pro-
gramar la boda para la luna nueva, ya que se cree que traía suerte especial a la joven
pareja.
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A lakodalmi fogások előkészítése hosszas társas munkafolyamat eredményeként jö-
hetett létre. A férfiak feladata a disznóölés, a húsok előkészítése, a bor és a pálinka üve-
gekbe töltése volt, míg a nők a tyúkok pucolásával, levestészta készítésével és süte-
ménysütéssel foglalkoztak. A főzéssel egy úgynevezett főzőasszonyt bíztak meg, akik-
nek a lakodalom alatt kásapénzt szedtek. A tradicionális menüsor szerves részét ké-
pezte a húsleves, a levesben főtt hús (torma) mártással, a húsos vagy töltött káposzta,
a pecsenye és a rétes. A XIX. századtól a káposztás fogást felváltotta a pörkölt vagy pap-
rikás, a XX. században pedig a pörkölthöz és pecsenyéhez megjelent a korábban fo-
gyasztott kalács helyett a körítés.

Az esküvő előtt néhány nappal kendőfát állítottak a menyasszony, illetve a vőlegény há-
za elé, hogy mindenki értesüljük a nagy nap közeledtéről. A lakodalmat megelőző na-
pon szekérrel vitték a leány ládáit, ágyneműjét, ruháit és bútorait a lakodalmas házhoz,
ügyelve arra, hogy az egész falut bejárják és mindenki láthassa, mit visz magával. Miu-
tán megérkezett a szekér, rendszerint meghengergették a vőlegényt az ágyneműben
annak érdekében, hogy a pár első gyermeke fiú legyen.

A lakodalom reggelén a vőlegény a násznép által kísérve a menyasszonytól kapott jegy-
ingben elindult a lányos házhoz, ahol egy eltorlaszolt kapu várta. Ekkor a két násznagy
hosszas tréfás alkudozásba kezdett, majd a vőlegény csapatának ügyességi próbákat
kellett kiállnia vagy csalafinta feladatokat megoldania annak bvérdekében, hogy be-
bocsájtást nyerjen és a menyasszonyt kivezessék a házból. Persze ez is csak harmad-
szorra valósult meg, először egy öregasszonyt, majd másodszorra egy koszorúslányt
ajánlottak fel helyette. Mikor végre megjelent a koszorúba öltöztetett menyasszony, a
vőfély köszönetet mondott a szüleinek, hogy felnevelték, mire a leány könnyek között
búcsúzott el mindenkitől. Ezt követően a két násznép – elől a vőlegényé, hátul a meny-
asszonyé – a templom felé indultak, néhol meg-megállva, majd a templom előtt öröm-
táncot járva. Az ebéd után ölben vitték a vőlegény házához, ahol körbevezették a tűz-
hely körül és ezzel ünnepélyesen a család tagjává vált.



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

2�

Para las familias de los novios, los preparativos comenzaban semanas antes. Pocos sa-
ben que el vestido de novia blanco conocido hoy no se extendió en el país hasta des-
pués de la década de 1�20. Antes, era costumbre que la niña se casara con su vestido
más hermoso y ornamentado, que, en proporción a su ornamentación, también sim-
bolizaba la situación financiera de la familia. La familia ahorraba para el vestido de
novia durante mucho tiempo, por lo que muchas veces aparecía mucho más adorna-
do de lo que podría haber sido en realidad según la situación financiera de la familia.
Los colores decorativos jugaron un papel importante, ya que expresaban la juventud y
la plenitud de las novias. Sin embargo, se utilizaron todo tipo de elementos decorati-
vos: en Kalotaszeg, Transilvania, por ejemplo, las novias llevaban coloridos vestidos de-
corados con perlas, ¡que podían pesar hasta más de 10 kilos!

La preparación de los platos de la boda solo pudo haber sido el resultado de un largo
proceso de trabajo social. Los hombres eran responsables de matar cerdos, preparar
carnes, embotellar vino y pálinka, mientras que las mujeres se dedicaban a pelar las ga-
llinas, hacer sopa y hornear pasteles. La cocina fue confiada a un cocinero que recibía
propina durante la boda. Una parte integral del menú tradicional era el caldo, sopa co-
cinada en salsa de rábano picante, carne o repollo relleno, estofado y milhojas. En el
XIX, el repollo fue reemplazado por el pörkölt o paprikás y en el siglo XX, apareció la
guarnición en lugar del kalács previamente consumido con el pörkölt y el estofado.

Unos días antes de la boda, se colocaba una tela en frente de la casa de los novios pa-
ra que todos supieran que se acercaba el gran día. El día antes de la boda, se llevaba en
un carro los baules, ropa de cama, ropa y muebles de la niña a la casa del novio, ase-
gurándose de que recorrieran todo el pueblo y todos pudieran ver lo que se llevaba
con ella. Una vez que llegaba el carro, el novio generalmente se enrollaba en la ropa de
cama para que el primer hijo de la pareja fuera un niño.

En la mañana de la boda, el novio, acompañado por la multitud, se dirigió a la casa de
la novia con la camisa de boda recibida de ella, donde lo esperaba una puerta blo-
queada. En este punto, los dos padrinos de boda se embarcaron en una larga broma, y
luego el equipo del novio tuvo que pasar pruebas de habilidad o resolver tareas de se-
ñuelo para poder ingresar y sacar a la novia de la casa. Por supuesto, esto lo logró so-
lo la tercera vez, primero se ofreció una anciana y luego una dama de honor. Cuando
finalmente apareció la novia, adornada con una corona de flores, el cuñado agradeció
a sus padres por criarla antes de que la niña se despidiera de todos llorando. Después
de eso, la multitud, con los familiares del novio delante y los de la novia detrás, se di-
rigieron a la iglesia, se detuvieron en algunos lugares y luego bailaron frente a la igle-
sia. Después del almuerzo, la llevaron en alza a la casa del novio, donde la llevaron al-
rededor del fogón y, por lo tanto, se convirtió solemnemente en un miembro de la fa-
milia.
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A lakodalom során a pár egy tányérból evett és egy pohárból ivott, amivel kifejezték ösz-
szetartozásukat. A vacsora után kezdődött a menyasszonytánc: miután a vőfély világ-
gá kiáltotta, hogy ’Eladó a menyasszony!’ a vendégek egymás után pénzt dobáltak egy
tányérba, amivel megvásárolták a jogot, hogy egy tánc erejéig bitorolhassák a meny-
asszonyt. A tánc végén a vőlegény nagyobb összeget dobott a tányérra és ezzel elnyer-
te menyasszonyát, akivel először táncot járt, majd kiragadta a táncolók közül és azon
nyomban el is vitte magával.

A lakodalom lezárásaként szolgált a hajnalperzselés, melynek során szalmát gyújtot-
tak, hogy azt körbetáncolják, de gyakran a menyasszony vagy a násznép egyes tagjai át
is ugrálták azt. A XIX. századig élt a menyasszonyfektetés hagyománya, ami azt jelen-
tette, hogy az éjszaka során a friss házaspárnak el kellett hálnia a házasságot a cere-
mónia helyszíneként szolgáló helyiség padlásán, hogy a közösség megbizonyosod-
hasson róla, hogy lepedője véres lett, tehát szüzességét a nászéjszaka során vesztette
el. Másnap aztán felkontyolták, azaz a közösség idősebb nő tagjai kontyba igazították
haját és ezt követően első gyermeke születéséig menyecskének hívták. A templomban
ezt követően már főkötőt viselt és az asszonyok sorában foglalt helyet.

Fotók: MTI/Komka Péter
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Durante la boda, la pareja comió de un plato y bebió de un vaso para expresar su unión.
Después de la cena, comenzó el baile nupcial: después de que el novio gritara al mun-
do: “¡La novia está a la venta!”, los invitados uno tras otro arrojaron dinero en un plato
para comprar el derecho de bailar con la novia. Al final del baile, el novio arrojó una su-
ma mayor en el plato y así ganó a su novia, con quien primero bailó arrebatándoselo
a los bailarines y se la llevó inmediatamente.

El cierre de la boda fue el hajnalperzselés (quema del amanecer), durante el cual se en-
cendía la paja para bailar, a menudo algunos miembros de la novia o participantes de
la boda también saltaban sobre ella. En el siglo XIX, había una tradición de novia, lo
que significaba que durante la noche, los recién casados tenían que dormir juntos en
el ático de la habitación encima del lugar de la ceremonia para que la comunidad pu-
diera asegurarse de que sus sábanas se ensangrentaran, por lo que la niña perdió su vir-
ginidad en su noche de bodas. Al día siguiente, fue el ’kontyolás’, lo que significa que
las mujeres mayores de la comunidad le hacían un rodete con su cabello y luego la lla-
maron ’menyecske’(mujercita) hasta el nacimiento de su primer hijo. En la iglesia lue-
go usó una cofia y se sentó en las filas de mujeres.
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Martí Tibor chacói KCSP ösztöndíjas vendégcikke:
A magyar Honfoglalás és emlékezete

Honfoglaló őseink Kárpát-medencébe érkezésének időpontja-
ként a köznapi gondolkodás szerint hagyományosan a ��6.
esztendőt vesszük alapul. Noha a honfoglalás ���-re fejező-
dött be, a millenniumi ünnepre készülő építkezések miatt vé-
gül a magyar állam fennállásának ezredik évfordulóját, azaz a
millenniumot 1��6-ban ünnepelte a nemzet. Jóllehet a hon-
foglalást a történészek és a régészek ma már egy több lépcső-

ben megvalósult, hosszabb folyamatként vizsgálják, ez mit sem von le a 1�. század vé-
gi megemlékezések és műalkotások felemelő jellegéből. Az ebben az időszakban emelt
épületek (köztük a Parlament, az Andrássy út, a Hősök tere) a mai napig meghatároz-
zák Budapest arculatát. 1��6-ban rendezték meg a Városligetben a nagyszabású Ez-
redéves Országos Kiállítást, amely a magyar kultúra egyik legkülönlegesebb sereg-
szemléje volt: történelmi tárgyakat, magyar eredetű alkotásokat, gyártmányokat és ter-
mékeket lehetett megtekinteni. Ekkor épült fel többek között a Hősök tere mögött a
Vajdahunyadi vár másolata, illetve a román stílusú jáki kápolna pontos mása is.

A honfoglalás folyamata, körülményei, időpontja már középkori krónikaíróinkat – így III.
Béla király (11�1–11�1) krónikását, a Gesta Hungarorum alkotóját, Anonymust is – fog-
lalkoztatta, akárcsak a Kaukázus környéki őshazában maradt magyarok felkutatása, akiket
Julianus barát, IV. Béla király (12��–12�0) korának különleges szerzetese fel is keresett.
A fennmaradt források szerint meg is találta, közvetlenül a tatárjárás (12�1–12�2) előtti
években (Magna Hungaria-nak nevezte el a területet, ami a mai Baskíria vidékén feküdt).

László Gyula (1�10–1���) régész-történész alkotta meg az ún. „kettős honfoglalás” el-
méletét; a régészeti leletanyag tanulmányozása alapján feltételezte, hogy magyar népe-
lemek (is) alkothatták azt a nomád hullámot, amely a �. század végénél már jóval előbb,
6�0 körül, illetve azt követően érkezett a Kárpát-medencébe. Eszerint a �. század máso-
dik felében érkezők már itt élő magyarokat találtak. Bárhogyan történt is, az bizonyos,
hogy a magyarság hosszú utat tett meg a honfoglalásig: az Urál hegység környékén fel-
tételezett őshazától a Volga, Káma és az Urál folyók által határolt Magna Hungaria-n át,
Levédián és Etelközön keresztül közeledtek Közép-Európa felé. Legrégebbi mondáink
(Hun és Magor története a Csodaszarvassal, a fehér ló mondája) is arról tanúskodnak,
hogy a honfoglalás egy többéves folyamat és valószínűleg tudatos döntés volt. Az Etel-
közből vezetett hadjáratok során már ismerték a terület földrajzi és politikai viszonyait,
amely alkalmas volt életmódjuk folytatására. A honfoglalást megelőzően kötötték a ve-
zérnemzetségek (Nyék, Megyer, Kér, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Keszi) vezetői a vérszer-
ződést. A hét vezér a honfoglalás idején Álmos (Árpád apja), Előd, Ond, Kend (Kond), Tas,
Huba és Tétény (Töhötöm) voltak. Álmost és Árpádot egybehangzóan apaként és fiaként,
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Artículo del becario KCSP de Chaco, Tibor Martí:
La Conquista húngara y su memoria

Según el sentido común, la fecha de llegada de nuestros ante-
pasados conquistadores a la cuenca de los Cárpatos es tradi-
cionalmente considerado el año ��6. Aunque la conquista ter-
minó en ���, debido a las construcciones que se estaban pre-
parando para la celebración del milenio, la nación celebró el
milésimo aniversario de la existencia del estado húngaro en
1��6. Aunque la historia es vista por los historiadores y ar-

queólogos como un proceso más largo, de varias etapas, esto no resta valor a la natu-
raleza edificante de las conmemoraciones y obras de arte del siglo XIX. Los edificios eri-
gidos durante este período (incluido el Parlamento, Andrássy út, Hősök tere) todavía
definen la imagen de Budapest. En 1��6, la Exposición Nacional del Milenio a gran es-
cala se celebró en Városliget, una de las exhibiciones militares más especiales de la
cultura húngara: se podían ver objetos históricos, obras de origen húngaro, como pro-
ductos y haceres. En ese momento, se construyó una copia del Castillo Vajdahunyad y
una réplica exacta de la Capilla románica Ják detrás de la Plaza de los Héroes.

El proceso, las circunstancias y la fecha de la conquista ya han afectado a nuestros cro-
nistas medievales, por lo tanto, Anonymus, el cronista del rey Béla III. (11�1-11�1), el
creador de Gesta Hungarorum, también estaba preocupado por la búsqueda de hún-
garos que permanecieron en su tierra natal alrededor del Cáucaso, que eran amigos de
Julián IV. También fue visitado por un monje especial de la época del rey Béla (12��-
12�0). Según las fuentes sobrevivientes, lo encontró en los años inmediatamente an-
teriores a la invasión tártara (12�1-12�2) (llamó al área Magna Hungaria, que se en-
contraba en lo que ahora es Bashkortostán).

Gyula László (1�10–1���), el arqueólogo-historiador, creó la teoría de “doble conquis-
ta”. Basado en el estudio de los hallazgos arqueológicos, asumió que los elementos po-
pulares húngaros (también) podrían haber formado la ola nómada que llegó a la cuen-
ca de los Cárpatos mucho antes del final del siglo IX, alrededor de 6�0 y después. Según
esto, los que llegaron en la segunda mitad del siglo IX ya encontraron húngaros vivien-
do aquí. Sea como fuere, es cierto que los húngaros hicieron un largo viaje hacia la con-
quista: desde su supuesta tierra natal alrededor de los Montes Urales, se acercaron a Eu-
ropa Central a través de Magna Hungaria, bordeada por los ríos Volga, Kama y Ural, Le-
vedia y Etelköz. Nuestros dichos más antiguos (la historia de Hun y Magor con el ciervo
milagroso, la leyenda del caballo blanco) también testifican que la conquista fue un pro-
ceso de varios años y probablemente una decisión consciente. Durante las campañas de
Etelköz, ya estaban familiarizados con las condiciones geográficas y políticas de la zona,
lo que era adecuado para la continuación de su forma de vida. Antes de la conquista, los



Córdobai Magyar Hírlap 2020. június

2�

valamint a későbbi magyar fejedelmek és királyok őseiként említik. Anonymus előbbit,
Kézai Simon, a 1�. század híres krónikása utóbbit sorolja a hét vezér közé. A honfoglalás
döntő szakaszában azonban már Anonymusnál is Árpád szerepel fejedelemként.
Árpád fejedelem személye, alakja történelmi tudatunkban ma már szinte elválaszthatatlan
egyik leghíresebb festőnk, Munkácsy Mihály (1���–1�00) Honfoglalás c. művének vagy
Feszty Árpád (1��6–1�1�) körképének (A magyarok bejövetele) ábrázolásától. Előbbi ma
Budapesten, a Parlament épületében, a Munkácsy teremben, míg utóbbi az ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark kiállítócsarnokában csodálható meg. Bár a két műalkotás
jellegében, méretében (és sok más szempontból is) teljesen eltérő, mindkettő nagyszabá-
sú vízióként ábrázolta a honfoglaló Árpád és vezéreinek Kárpát-medencébe érkezését.
A 20. századi megpróbáltatások után, mindkét festmény esetében igazi csodának te-
kinthetjük, hogy fennmaradtak: a Feszty-körkép ugyan a II. világháború idején súlyosan
megrongálódott, restaurálására végül lengyel szakemberek segítségével az 1��0-es évek
elején került sor. Sajnos nem minden emlékműnek jutott ilyen sors osztályrészül. A ma-
gyar történelmi múltnak emléket állító alkotásokat az utódállamokban előszeretettel
semmisítették, illetve rongálták meg a világháborúk után. Két példát említünk: a hon-
foglalás legszimbolikusabb helyszínén, a Kárpát-medence keleti kapujának tekintett, az
Északkeleti-Kárpátokban található Vereckei-hágónál 1��6-ban állítottak honfoglalási
emlékművet. Az 1��0-es évek második felében azonban a rajta elhelyezett emléktáblá-
kat leverték, majd az 1��0-es évek közepén az egészet szétbontották. A felső részét alkotó
obeliszket – sok nehéz évtized után – a 2010-es években Magyarországra szállították és
az Ópusztaszeri Emlékparkban helyezték el, ahol az újjáépített mementót 201�-ben avat-
ták fel. A Kárpát-medence nyugati kapuja a Pozsony városához közel fekvő, a Duna és a
Morva folyók összefolyásánál épült Dévény vára, amire Ady Endre is utal híres versében
(Góg és Magóg fia vagyok én…). A dévényi várhegyen állt egykor a millennium évében
állított, magas obeliszkre emelt, nyugat felé forduló honfoglaló vitéz szobra. Bal keze Ma-
gyarország címeres pajzsán nyugodott, jelezve, itt a határ; jobb kezében leeresztett szab-
lya, az ország meghódításának befejeztét szimbolizálva. Az emlékművet a trianoni bé-
kediktátum után fél évvel felrobbantották. E szomorú fejlemények dacára is azonban,
Vörösmartyval mondhatjuk: „megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán”.
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líderes de las principales generaciones (Nyék, Megyer, Kér, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő,
Keszi) concluyeron el contrato de sangre. Los siete líderes en el momento de la conquista
eran Álmos (padre de Árpád), Előd, Ond, Kend (Kond), Tas, Huba y Tétény (Töhötöm).
Álmos y Árpád son mencionados por unanimidad como padre e hijo, y como antepasa-
dos de los príncipes y reyes húngaros posteriores. Anonymus enumera al primero, Si-
mon Kézai, el famoso cronista del siglo XIII, como uno de los siete líderes. Sin embargo,
en la fase decisiva de la conquista, Árpád ya es un príncipe de acuerdo a Anonymus.

La persona y figura del Príncipe Árpád en nuestra conciencia histórica es ahora casi
inseparable de uno de nuestros pintores más famosos, Mihály Munkácsy (1���-1�00)
y de la representación de la obra de Árpád Feszty (1��6–1�1�) (La entrada de los hún-
garos). El primero se puede admirar hoy en Budapest, en el edificio del Parlamento, en
el Salón Munkácsy, mientras que el segundo se puede admirar en la sala de exposi-
ciones del Parque Conmemorativo Histórico Nacional de Ópusztaszer. Aunque las dos
obras de arte son completamente diferentes en naturaleza y tamaño (y en muchos
otros aspectos también), ambas representaron la llegada del conquistador Árpád y sus
líderes en la cuenca de los Cárpatos como una visión a gran escala.

Después de las pruebas del siglo XX, en el caso de ambas pinturas podemos considerar
un verdadero milagro que hayan sobrevivido: aunque el panorama de Feszty se remon-
ta al siglo II., fue severamente dañado durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmen-
te fue restaurado con la ayuda de expertos polacos a principios de la década de 1��0.
Desafortunadamente, no todos los monumentos recibieron tal destino. Las obras que
conmemoran el pasado histórico húngaro fueron destruidas o dañadas con preferencia
por los estados sucesores después de las guerras mundiales. Se mencionan dos ejemplos:
en 1��6, se erigió un monumento de conquista en el Paso Vereckei en los Cárpatos del
noreste, el sitio más simbólico de la conquista, la puerta oriental de la cuenca de los Cár-
patos. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1��0, las placas colocadas allí
fueron demolidas y, a mediados de la década de 1��0, todo se desmanteló. El obelisco
que forma la parte superior, después de muchas décadas difíciles, fue transportado a
Hungría en 2010 y colocado en el Parque Conmemorativo de Ópusztaszer, donde se in-
auguró el recuerdo reconstruido en 201�. La puerta occidental de la cuenca de los Cár-
patos es el castillo Dévény, construido cerca de la ciudad de Bratislava, en la confluen-
cia de los ríos Danubio y Moravia, al que Endre Ady también se refiere en su famoso po-
ema (Soy el hijo de Góg y Magóg ...). En la colina del castillo de Dévényi había una esta-
tua de un caballero conquistador mirando hacia el oeste, erigida en un obelisco alto en
el año del milenio. Su mano izquierda descansaba sobre el escudo de armas de Hungría,
indicando aquí la frontera; un sable hacia abajo en su mano derecha, simbolizando el fin
de la conquista del país. El monumento fue volado medio año después de la firma del
Tratado de paz de Trianon. Sin embargo, a pesar de estos acontecimientos tristes, pode-
mos citar a Vörösmarty “Atrapado, aunque no roto, vive nuesta nación en esta patria”.
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Filipánics Mihály: A kezdetek –
Emlékezzünk meg a Córdobai Magyar Kör születéséről!

A Córdobában élő magyar közösség története az 1�60-as évekre nyúlik vissza. Ezekben
az években a tartomány belsejéből származó és a Buenos Airesből érkező magyar be-
vándorlók családjai rendszeresen tartottak találkozókat különböző magánlakásokon.
Ezeket az összejöveteleket pusztán a magyar hagyományok és a kultúra életben tartá-
sa motiválta.

Ez a szokás így folytatódott több éven keresztül, amíg nem az egyik tag, Csáky László
úr felajánlotta házát a közösség számára. Ez egy Vieja Casona volt, amelyet évek óta
fémkohászati műhelyként használt. A városi rendeletek értelmében be kellett fejeznie
a tevékenységét a zónában, mert az urbanizációval a lakóházak száma megnövekedett,
és műhelye túl sok zajt csapott. Ezért mindent áthelyezett Barrio San Vicente-be és át-
adta ezt az épületet a córdobai magyaroknak a tevékenységeik folytatására, megte-
remtve ezzel azt a székházat, amelyről mindig is álmodtak.

Ez az ingatlan közel állt az úgynevezett Nudo Vial 1�-hez (ahol az Av Circunvalación ke-
resztezi a Mujer Urbana alatti alagutat), csupán néhány méterre volt az Avenida Cor-
dillera és mindössze �0 méterre a fő Avenida Rafael Nuñeztől. A hely hatalmas park-
kal rendelkezett, amelyhez grillezővel tartozott. Négy tágas szobából állt a ház, ame-
lyeket különféle rendezvények lebonyolítására használtak, volt benne egy bárterem,
az Igazgatóság ülésterme és egy nagyobb szoba. A nemzeti ünnepek megünneplésére
mindig készítettünk mind a magyar, mind jellegzetes argentin ételeket, és desszertként
a magyar családok süteményeket, tortákat és péksüteményeket hoztak, melyeket a csa-
ládok női tagjai készítettek el.
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Miguel Filipanics: Los inicios –
Recordemos el nacimiento del Centro Húngaro de Córdoba!

La historia de la Colectividad Húngara en Córdoba se remonta a la década de los años 60.
En esos años las familias de inmigrantes húngaros, provenientes del interior de la pro-
vincia y otros que llegaban desde Buenos Aires, tenían como costumbre reunirse periódi-
camente en diferentes domicilios particulares, motivados por el solo hecho de mantener
vivas las tradiciones y la cultura húngaras.

Esta costumbre se mantuvo así por varios años, hasta que uno de los integrantes, el Señor
Ladislao Csáky, ofreció su casa. Esta fue una Vieja Casona que había utilizado como taller
metalúrgico por muchos años, hasta que las ordenanzas municipales le dijeron que debía
finalizar su tarea en la zona debido a que la urbanizacion había crecido con casas resin-
denciales y su taller hacía mucho ruido. Por este motivo trasladó todo lo que tenía al Ba-
rrio San Vicente, no sin antes entregar a los húngaros de Córdoba esta propiedad para ha-
cer las actividades, para lo que siempre habían soñado.

Esta propiedad estaba cerca de lo que hoy se denomina Nudo Vial 1�, (donde cruza la Av
Circunvalación por el túnel debajo de la Mujer Urbana), ubicada a metros de la Avenida
Cordillera, a tan solo �0 metros de la principal avenida del lugar, la Rafael Nuñez. El lugar
tenía un amplio parque con un asador, cuatro habitaciones muy amplias que fueron uti-
lizadas para realizar los diferentes eventos: el salón del bar, el salón de reunión de la Co-
misión Directiva y un salón de mayor dimensión utilizado para los festejos de las fechas
patrias, tanto húngaras como argentinas. Aquí se servían comidas típicas argentinas y co-
mo postre, tortas y masas húngaras, preparadas por las mujeres de cada familia.

A los socios les gustaba realizar competencias, de cartas (zsírozás), de ajedrez, de bowling
formato húngaro, y de bailes tradicionales, donde un par de socios animaban con su acor-
deón a piano las notas de cada una, con discos de vinilo de la década de los �0.

Más adelante, se instalaron algunos juegos, hamacas con anillas, sube y baja para los hi-
jos de los socios.
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A tagok szerették a versenyeket: kártyáztak (zsírozás magyar kártyával), sakkoztak, te-
kéztek és tradicionális táncokat adtak elő, amit néhány tag harmonikával kísért vagy az
�0-es évek bakelitlemezeit raktuk be.

Később néhány kerti játék is épült a gyerekek számára, például hinta kapaszkodó gyű-
rűkkel és mérleghinta.

A klub nagyon széles körben volt látogatott ezekben az években, jártak ide férfiak, nők
és fiatalok is egyaránt. Sok teke bajnokságot tartottak, amelyek mindenkit lázba hoz-
tak. A korszak egyik legnagyobb ellenfelei a horvát klub tagjai voltak, nagyon közel áll-
tak a magyar közösséghez és kiváló kapcsolatot tartottunk fent velük.

Az évek teltek-múltak és az idősebb tagok közül egyre több halt meg. Sok olyan régi ala-
pító partner, akinek nem volt gyermeke vagy rokona, pótolhatatlan űrt hagyott maga
után. Emellett Argentínában is sok változás történt és néhányan más országokban foly-
tatták életüket.

Ennek ellenére a klub folytatta működését és új célokat javasolt a közösség fejlődése
érdekében, például magyar órák, íjászat, tánc, főzőklub, hímzés, diaszpóra táborok szer-
vezése a tagok gyermekei számára, akik megtartották szándékaikat és elkötelezettsé-
güket az iránt, hogy segítsék a közösség előrelépését.

Éljen a magyarság Córdobában!
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El Club era muy concurrido en esos años, fue muy utilizado por los hombres, mujeres y jó-
venes igualmente, realizando muchos campeonatos de Bowling, algo que era furor entre
todos. Uno de los mejores contrincantes de la época fueron los del Club Croata, muy alle-
gados a la Colectividad Húngara y con los que se mantenía una excelente relación.

Los años fueron pasando y muchos socios fundadores de edad, que no tuvieron hijos ni
parientes que siguieran sus pasos, cuando estos iban falleciendo, dejaban un vacío difícil
de reemplazar. Sumado a esto, los constantes cambios en Argentina hicieron que algunos
siguieran su vida en otros países.

Sin embargo el Club continúa hoy su misión y se propuso otras metas para seguir mante-
niendo nuestra cultura y tradiciones húngaras vivas: se organizan clases de húngaro, ar-
quería, canto, baile, cocina y bordado, organización de campamentos de la Diáspora, en-
tre otras actividades, para que los hijos de los socios mantengan su concurrencia y su cul-
tura.

¡Viva el sentimiento húngaro en Córdoba!
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Utazzunk Magyarországra!
Fiataljaink beszámolója a Rákóczi táborról

A Rákóczi Szövetség 2016-ban útjára indította Diaszpóra-
és Szórványprogramját, amely lehetőséget biztosít ma-
gyarországi tanulmányúton való részvételre mintegy 1000
olyan diaszpórában élő, 10 és 29 év közötti magyar fiatal
számára, aki a helyi magyar közösségek munkájában aktí-
van részt vesz. A Córdobai Magyar Kör támogatásával idáig
26 fiatalnak és 4 kísérő felnőttnek volt lehetősége Magya-

rországra látogatni a program keretében. Mikor megkértem őket, meséljenek a ta-
pasztalataikról, kézzel fogható volt a lelkesedés: rengetegen jelentkeztek, írtak és
küldtek fényképeket, amit még egyszer köszönök! Úgy gondolom, fontos, hogy
megoszthassák történetüket, hiszen tudom, hogy közületek sem volt még min-
denki Magyarországon, így az ő élményeiken keresztül talán nektek is lehetősé-
getek van az anyaországba kirándulni. Induljunk hát útra velük ezen a két részes
interjún keresztül, amelynek második, befejező részét a júliusi hírlapban találjá-
tok majd.

Mi vonzott titeket abban, hogy részt vegyetek a Rákóczi programban?

Paula Enevoldsen Besenyi: Nekem nagy-
szerű lehetőségnek tűnt, hogy kapcsolat-
ba lépjek a magyar gyökereimmel egy
olyan közösségben, amelyben azon túl,
hogy a magyar örökségen osztozunk még
ugyanolyan korúak is vagyunk. Magyar-
ország egy nagyon változatos kultúrájú
ország is, amely várostól és régiótól füg-
gően teljesen más, és érdekelt, hogy meg-
ismerjem a magyarok különböző hagyo-
mányait és szokásait. Ezen kívül, mivel a magyar nyelvet nehéz megtanulni, várakozá-
saim között szerepelt, hogy fejlesszem a nyelvtudásomat.

Juan Biedermann: A Magyarországra való utazás egy egyedülálló élmény, amely azon
keresztül, hogy kapcsolatba hoz ezzel a csodálatos országgal, különleges módon em-
lékeztet elődeimre. Az én esetemben annak ellenére, hogy nem ismertem nagypapá-
mat, azokon a történeteken keresztül, amiket apám mesélt el nekem róla, el tudtam
képzelni őt és vele együtt elképzeltem egy csodálatos országot, amely egyedülálló kul-
túrával, történelemmel, gasztronómiával és tájakkal rendelkezik. Így, bár a nagypa-
pámmal már nincs lehetőségem találkozni, úgy éreztem, megérett az idő egy látoga-
tásra.
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Viajemos a Hungría:
el relato de nuestros jóvenes sobre el campamento Rákóczi

En 2016, la Asociación Rákóczi lanzó su Programa de Diás-
pora y Dispersión, que brinda la oportunidad de participar
en un viaje de estudio a Hungría para unos 1000 jóvenes
húngaros entre 10 y 29 años que viven en diásporas y que
participan activamente en el trabajo de las comunidades
locales húngaras. Con el apoyo del Centro Húngaro de Cór-
doba, hasta el momento 26 jóvenes y 4 adultos acompa-

ñantes han tenido la oportunidad de visitar Hungría en el marco del programa.
Cuando les pedí que me contaran sus experiencias, el entusiasmo fue tangible:
había muchos solicitantes, escribiendo y enviando fotos, ¡lo cual agradezco una
vez más! Creo que es importante para ellos poder compartir su historia, ya que sé
que no todos ustedes han estado en Hungría todavía, así que a través de sus ex-
periencias pueden tener la oportunidad de hacer un viaje a nuestra patria. Enton-
ces, partimos con ellos de viaje a través de esta entrevista en dos partes, la segun-
da parte concluyente lo encontrarán en la revista de julio.

¿Qué les atrajo a participar en el programa Rákóczi?

Paula Enevoldsen Besenyi: Me pareció
una gran oportunidad para conectarme
con mis raíces húngaras en una comuni-
dad en la que, además de compartir nues-
tra herencia húngara, también somos de
la misma edad. Hungría es un país con
una cultura muy diversa, que es comple-
tamente diferente según la ciudad, el pue-
blo y la región, y estoy interesada en co-
nocer las diferentes tradiciones y cos-
tumbres de los húngaros. Además, como
el idioma húngaro es difícil de aprender,
una de mis expectativas era mejorar mis
habilidades lingüísticas.

Juan Biedermann: Viajar a Hungría es una experiencia única que me recuerda a mis
predecesores de una manera especial a través de conectarme con este maravilloso pa-
ís. En mi caso, aunque no conocía a mi abuelo, a través de las historias que mi padre
me contó sobre él, pude imaginarlo e imaginé con él un país maravilloso con una cul-
tura, historia, gastronomía y paisajes únicos. Entonces, aunque yo no tuve la oportu-
nidad de conocer a mi abuelo, sentí que era hora de conocer Hungría.
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Florencia Papp: Hasonlóan érzek én is. A program, amelyre feliratkoztam, az adventi
utazás volt, 201� decemberében, de valójában az utazásom gyermekkoromban kezdő-
dött „la momo”-val (nagymamával), aki történeteket mesélt nekem és különleges étele-
ket főzött, továbbadva ezzel a hagyományaikat és kultúrájukat mindaddig, amíg sajá-
tommá nem tettem őket, hiszen a magyar kultúrának részese vagyok én is. Nagyszüleim
(Papp Geza és Pataky Szuszana) a második világháborúból menekülve érkeztek Argen-
tínába és nekem a Rákóczi programban való részvétel adott arra lehetőséget, hogy a tör-
ténetek ismeretén túl megélhessem a történelemüket, fájdalmaikat és a gyökéreiket.

Van köztetek olyan, akinek nem ez volt az első utazása Magyarországra? Miért volt
más Rákóczi ösztöndíjasként utazni?

Ana Malen Olmedo Jándy: Én két évvel előtte elnyertem a Balassi ösztöndíjat, meg is
érkeztem Magyarországra, de át kellett esnem egy műtéten, így nem tudtam ott ma-
radni és így nem jutott alkalmam arra, hogy megismerhessem a várost, amit nagyon saj-
náltam. Így arra az elhatározásra jutottam, hogy újra belevágok és most a Rákóczi prog-
ramra jelentkeztem, mert ez sok olyan dologra lehetőséget biztosított, amire egy egye-
di utazás nem. Megszervezték számunkra a városnézést és tematikus foglalkozásokon
is részt vehettünk, mint például esetemben a táncoktatás.

Tomi Biedermann: Igen, egyetértek. Én voltam már előtte Magyarországon, de egy tel-
jesen más lehetőséget adott a program, mert egyedül nem volt lehetőségem annyi min-
dent megismerni, mint ennek a kiválóan összeállított programnak köszönhetően.

Mik voltak az első benyomásaitok?

Paula Enevoldsen Besenyi: Már mikor kinéztem a repülőgépből, a parlament látványa
különleges érzelmekkel töltött fel. Mély benyomást hagyott bennem az építészet, a na-
pi rutin (pl. mindig mindent paprikával kell enni, étkezések között egy-egy Túró Rudi
elfogyasztása), a rokonokkal való találkozás, de mindenekelőtt az a nyelv, amely a ne-
hézségei ellenére gazdag és gyönyörű.
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Florencia Papp: Siento lo mismo. El programa al que me inscribí fue un viaje de Ad-
viento en diciembre de 201�, pero de hecho mi viaje comenzó cuando era niña con "la
momo" (mi abuela) que me contaba historias y cocinaba platos especiales, transmi-
tiendo sus tradiciones y cultura hasta que esta se convirtió en la mía ya que soy parte
de la cultura húngara. Mis abuelos (Geza Papp y Zsuszsana Pataky) vinieron a Argen-
tina para huir de la Segunda Guerra Mundial y participar en el programa Rákóczi me
dio la oportunidad de poder dimensionar su historia, dolor y desarraigo.

¿Hay alguno de ustedes ya visitó Hungría antes? ¿Por qué fue diferente viajar como
becario Rákóczi?

Ana Malen Olmedo Jándy: Yo gané la beca Balassi hace dos años, llegué a Hungría, pe-
ro tuve que someterme a una cirugía, así que no pude quedarme allí y no tuve la opor-
tunidad de conocer la ciudad de Budapest, lo cual lamentaba mucho. Así que decidí
candidatearme nuevamente y ahora solicité el programa Rákóczi que me brindó la
oportunidad de conocer muchas cosas que en un viaje sola no podía. Se organizaron
visitas turísticas para nosotros y también pudimos participar en sesiones temáticas
como clases de baile en mi caso.

Tomi Biedermann: Sí, estoy de acuerdo. Había estado en Hungría antes, pero el pro-
grama me dio una oportunidad completamente diferente, porque aquella vez no tuve
la oportunidad de conocer tanto como lo hice gracias a este excelente programa.

¿Cuáles fueron sus primeras impresiones?

Paula Enevoldsen Besenyi: Cuando estabamos aterrizando y miré fuera del avión, la vis-
ta del Parlamento me llenó de emociones especiales. Me impresionó profundamente
la arquitectura, la rutina diaria (por ejemplo, comer todo con pimentón, siempre co-
mer un túro rudi entre comidas), conocer a familiares, y el idioma rico y hermoso a pe-
sar de sus dificultades.
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Florencia Papp: Ez volt az első alkalmam Magyarországon, és bár csak a nyelv alapjait
tanultam meg, otthon éreztem magam. Mintha végre hazatértem volna, az igazi ottho-
nomba. Végre érezhettem a saját bőrömön nagyszüleim történelmét, kultúráját, fáj-
dalmait. Megérthettem őket szenvedéseiken keresztül. Mikor megláttam a golyókkal
lyuggatott falakat, a nagypapámra gondoltam és köszönetet mondtam a létezésemért,
amely békével töltötte el szívemet. Érezhettem az emberek fájdalmát egy az embere-
ket elnyomó rezsim, a háborúk és a totalitarizmusok alatt. A nagymamám házához
utazni az ünnep illatán és dekorációján keresztül hihetetlen érzés volt.

Volt lehetőségetek más magyarokkal is megismerkedni?

Tomi Biedermann: Persze. Véletlenszerűen csoportosítottak össze minket más nem-
zetiségbeli résztvevőkkel, akikkel aztán egy szobán osztoztunk. Így rengeteg új em-
berrel volt lehetőségünk megismerkedni. Új Zélandtól Brazíliáig, mindenhonnan vol-
tak magyarok, ami elképesztő érzés volt.

Catalina Enevoldsen Besenyi: Érdekes volt, mert nekem sok emberrel volt lehetőségem
megismerkedni Brazíliából, Venezuelából és Buenos Airesből és milyen kicsi a világ,
úgy hozta az élet, hogy később többeket közülük viszont láttam a cserkésztáborok so-
rán. Nagyon jó érzés volt, hogy ekkor már régi ismerősként köszönthettük egymást.

Juan Biedermann: Jó volt, hogy voltak idősek és fiatalok egyaránt, így mindenkinek
volt lehetősége bekapcsolódni. Én úgy éreztem, hogy 100%-osan be tudtam integrá-
lódni a világ különböző tájairól érkező magyarok közé. Különleges volt megtapasztal-
ni, hogy a távolság ellenére összetartozunk.

Volt valami, ami meglepett titeket Magyarországgal vagy a magyar kultúrával kap-
csolatban?

Tomi Biedermann: Az étkezési szokásokon egy kicsit meglepődtem. Rengeteg zsíros
ételt fogyasztanak, szinte mindenben van valamennyi zsír!

Catalina Enevoldsen Besenyi: Ezen kívül állandóan levest esznek, reggelire, ebédre és
vacsorára. És az alkohol! Teljesen meglepett, mennyit isznak! Bár a kocsmakultúra le-
nyűgözött, például elmentünk a Szimplába, amely egy igazán különleges hangulatú
hely, fiatalok számára kiváló! Nagyon autentikus a kultúra, nagyon egyedi!

Ami viszont engem meglepett, az az volt, hogy bár itt mindenki mindig azt mondja,
milyen hidegek és távolságtartóak az európaiak, én ebből semmit nem éreztem. Velem
mindenki nagyon nyitott, kedves és barátságos volt. Ez az élmény teljesen átírta ben-
nem ezt a sztereotípiát.

Azul és Luca Rodriguez: Viszont a hőmérséklet nem túl barátságos. Amikor mi nyáron
voltunk Sátoraljaújhelyen, iszonyatosan meleg volt, viszont amikor meg télen, akkor
meg nagyon hideg. Hihetetlen, milyen extremitásokban mozog a hőmérséklet!
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Florencia Papp: Esta fue mi primera vez en Hungría, y aunque solo aprendí los con-
ceptos básicos del idioma, me sentí como en casa. Era como si finalmente hubiera re-
gresado a casa, a mi hogar real. Finalmente pude sentir la historia, la cultura, los dolo-
res de mis abuelos en mi propia piel. Podía entenderlos a través de su sufrimiento.
Cuando vi los edificios baleados, pensé en mi abuelo y le agradecí por mi existencia,
que llenó mi corazón de paz. Podía sentir el dolor de la gente durante un regimen ca-
llando al pueblo, las guerras, los totalitarismo. Viajar hasta la casa de mi nagymama en
los olores y las decoraciones de las ferias, fue increíble.

¿Han tenido la oportunidad de conocer a otros húngaros?

Tomi Biedermann: Por supuesto. Nos agrupamos al azar con participantes de otras na-
cionalidades, con quienes luego compartimos una habitación. Así que teníamos mu-
chas personas nuevas para conocer. Desde Nueva Zelanda hasta Brasil, había húnga-
ros en todas partes, lo cual fue una sensación increíble.

Catalina Enevoldsen Besenyi: Fue interesante porque tuve la oportunidad de conocer
a mucha gente de Brasil, Venezuela y Buenos Aires y lo pequeño que es el mundo, la
vida me llevó a ver a varios de ellos más tarde durante los campamentos de Scoutismo.
Me alegraba poder saludarnos como viejos conocidos en este momento.

Juan Biedermann: Fue bueno que hubiera jóvenes y mayores, por lo que todos tuvie-
ron la oportunidad de involucrarse. Sentí que podía integrarme al 100% entre los hún-
garos de diferentes partes del mundo. Fue especial experimentar que pertenecemos
juntos a pesar de la distancia.

¿Hubo algo que te sorprendió de Hungría o la cultura húngara?

Tomi Biedermann: Estaba un poco sorprendido por sus hábitos alimenticios. ¡Comen
muchos alimentos grasos, casi todo tiene un cantidad de grasa!

Catalina Enevoldsen Besenyi: También comen sopa todo el tiempo, para el desayuno,
el almuerzo y la cena. Y alcohol! ¡Totalmente sorprendida de lo mucho que beben!
Aunque la cultura del pub era fascinante, por ejemplo, fuimos al Szimpla, que es un lu-
gar realmente especial, ¡ideal para los jóvenes! ¡La cultura es muy auténtica, única!

Sin embargo, lo que me sorprendió fue que, aunque todos aquí siempre dicen cuán frí-
os y distantes son los europeos, no sentí nada de eso. Conmigo, todos fueron muy
abiertos y amables. Esta experiencia reescribió completamente este estereotipo en
mí.

Azul y Luca Rodriguez: Sin embargo, la temperatura no es muy amigable. Cuando es-
tábamos en Sátoraljaújhely en verano, hacía muchísimo calor, pero cuando era invier-
no, hacía mucho frío. ¡Es increíble cómo se mueve la temperatura en las extremida-
des!
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Ana Malen Olmedo Jándy: Én direkt azért
választottam a tavaszt, hogy szép idő le-
gyen, nem is túl meleg, nem is túl hideg
és zölden, virágba borulva láthassam Ma-
gyarországot, hiszem az előző utazásom-
nak köszönhetően tudtam, hogy a nagy
melegben nehezére esik az embernek ki-
rándulni. Az első hetünk során csodás
időjárást élveztünk, de a második héten

leesett a hó és meg is maradt a következő két hét során. Kicsit bajban voltunk, mert
nem készültünk téli ruhákkal, így rögtön mindenki elment bevásárolni. Szép a hó, de
nagyon korlátozza az ember mozgásszabadságát.

Juan Biedermann: Engem még az is megdöbbentett, milyen hosszú és érdekes az ország
története! Több, mint 1100 éves történelemre tekint vissza, nem úgy, mint Argentína,
ahol csak pár száz év a nemzeti történelmünk. Úgy érzem, nagyon egyedi a történelmünk,
annyira különbözünk a körülöttünk lévő országokról, amire igazán büszke vagyok!

Hogy boldogultatok a magyar nyelvvel?

Tomi Biedermann: Részemről a leggyakrabban használt kifejezés a „Nem értem” volt.

Catalina Enevoldsen Besenyi: Én egy életre megtanultam a „nyitva” szót, mert minden
üzletre az volt kiírva. Számomra az egyik legkülönlegesebb emlék az volt, amikor el-
mentünk egy magyar iskolába, ahol helyi diákokkal volt lehetőségünk beszélgetni. Ez
remek alkalom volt rá, hogy megismerjük, hogy élnek a korunkbeliek az anyaország-
ban. Sajnos ekkor még nagyon keveset beszéltem magyarul, így a kommunikáció nem
ment túl zökkenőmentesen, ezért azt tervezem, ha lesz lehetőségem újra eljutni Ma-
gyarországra, előtte igen széles körű szókinccsel vértezem majd fel magam. Irigyked-
ve hallgattam azokat a résztvevőket, akik olyan szépen és folyékonyan beszélik a ma-
gyar nyelvet és ez arra ösztönzött, hogy én is nagyobb lelkesedéssel tanuljam azt.

Ana Malen Olmedo Jándy: Én minden alkalmat próbáltam megragadni a gyakorlásra.
Például mielőtt elmentem bevásárolni, listát írtam arról magyarul, miket szeretnék be-
szerezni, majd a boltban felolvastam ezt. Nagy könnyebbséget jelentett, hogy a világ kü-
lönböző tájairól érkező résztvevők segítették egymást a kommunikációban. Mivel nem
beszéltem jól se angolul se magyarul, sokszor a brazilok és dél-afrikaiak fordítottak
nekem. Ez kiválóan összekovácsolt minket, néhányukkal a mai napig kapcsolatban va-
gyok. Illetve meg kell említenem, hogy megnyugtató érzést adott a magyar ösztöndí-
jasok jelenléte, akik hatalmas lelkesedéssel próbáltak nekünk segíteni bármilyen jel-
legű probléma megoldásában.

(Az interjút a jövő hónapban folytatjuk.)
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Ana Malen Olmedo Jándy: Elegí la prima-
vera justamente por ser agradable y ver-
de, no demasiado caluroso, no demasia-
do frío: para poder ver Hungría cubierta
de flores. Gracias a mi viaje anterior supe
que en el gran calor el caminar y explorar
se hace difícil. Disfrutamos de un clima
maravilloso durante nuestra primera se-

mana, pero la nieve cayó en la segunda semana y se quedó durante las siguientes dos
semanas. Estábamos un poco en problemas porque no llevamos ropa de invierno, así
que de inmediato todo el mundo fue de compras. La nieve es agradable, pero restrin-
ge mucho la libertad de movimiento de una persona.

Juan Biedermann: ¡Incluso me sorprendió lo larga y interesante que es la historia del
país! Se remonta a más de 1.100 años de historia, a diferencia de Argentina, donde so-
lo tenemos unos pocos cientos de años de historia nacional. ¡Siento que nuestra his-
toria es única, somos tan diferentes de los países que nos rodean, de lo que estoy re-
almente orgulloso!

¿Cómo te fue con el idioma húngaro?

Tomi Biedermann: Por mi parte, el término más utilizado fue “Nem értem” (No entiendo).

Catalina Enevoldsen Besenyi: Aprendí la palabra “nyitva”(abierto) para toda mi vida por-
que estaba escrita sobre todos los negocios. Uno de los recuerdos más especiales para
mí fue cuando fuimos a un colegio húngaro donde tuvimos la oportunidad de hablar con
estudiantes locales. Fue una gran oportunidad para saber cómo viven nuestros con-
temporáneos en la madre patria. Desafortunadamente, todavía hablaba muy poco hún-
garo en ese momento, por lo que la comunicación no fue tan fluida, así que planeo que
si tengo la oportunidad de ir a Hungría nuevamente, me armaré con un vocabulario más
amplio de antemano. Escuché de manera envidiable a los participantes que hablan hún-
garo de manera tan bella y fluida, y esto me animó a aprenderlo con mayor entusiasmo.

Ana Malen Olmedo Jándy: Traté de aprovechar cada oportunidad para practicar. Por ejem-
plo, antes de ir de compras, escribí una lista en húngaro de lo que quería obtener, y lue-
go lo leí en la tienda. Fue un gran alivio que los participantes de diferentes partes del
mundo se ayudaran mutuamente a comunicarse. Como no hablaba bien inglés o hún-
garo, muchas veces los brasileños y los sudafricanos tradujeron para mí. Nos unió ex-
celentemente, y estoy en contacto con algunos de ellos hasta el día de hoy. Además, de-
bo mencionar que la presencia de los becarios húngaros, que intentaron ayudarnos a re-
solver cualquier tipo de problema con gran entusiasmo, dio una sensación alentadora.

(Continuaremos la entrevista el próximo mes.)
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A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját Magyarországon. Ezen a napon
emlékezünk meg a 1920-as trianoni békeszerződés aláírásáról, mely következtében Ma-
gyarország területe 283 ezer km²-ről 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millió főre
csökkent, miután jelentős területeket adott át a környező országoknak. Románia része
lett Erdély, a Partium és a Bánság keleti része, Csehszlovákiához került a teljes mai Fel-
vidék és Kárpátalja, a délen újonnan létrejött szláv állam megkapta a teljes Horvát–Szla-
vónországot, a Szeremséget, Drávaközt, Muraközt, Bácskát és a Bánság nyugati részét. A
szintén vesztes Ausztriához került nyugaton egy négyezer km²-es határsáv, az Őrvidék.

2020-ben kiemelten fontos ez a dátum, hiszen ebben az évben emlékezünk meg a bé-
keszerződés létrejöttének 100. évfordulójáról. Nemzeti összetartozásunkat megün-
neplendő, egy különleges megemlékezésre invitálnak Titeket a KCSP program ösztön-
díjasai, melyről bővebb információt az alábbi plakáton találtok. A Córdobai Magyar
Hírlap pedig egy rövid részlettel szeretné emelni az ünnep fényét Dr. Vácz Elemér nap-
lójából, aki 1948-ban érkezett Argentínába. Ezt a bejegyzést 1957. június 6-án írta.

Mi a helyzet idekint az emigrációban? Idekint közös feladataink, problémáink és szol-
gálatunk lényegét szerintem akkor ismerjük fel helyesen, ha először tisztába jövünk
azzal, hogy az Isten milyen különleges szerepet szánt nekünk mindannyiunknak. Azt
gondolom, hogy ezt a szerepet leginkább a lánc szerepéhez hasonlíthatjuk. Mindegyi-
künk jól tudja, hogy mit jelent a láncban az egyes szem. Jelenti a lánc erejét. Az egyes
láncszemek kitartásán múlik, hogy mit bír el a lánc. Ha csak egyetlen szem hibás, az
egész lánc hasznavehetetlenné válhat.
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Día de la Unidad Nacional
El � de junio celebraremos el Día de la Unidad Nacional en Hungría. En este día con-
memoramos la firma del Tratado de Trianon de 1�20, que redujo el territorio de Hun-
gría de 2��,000 km² a ��,000 y su población de 1�.2 millones a �.6 millones, después
de entregar territorios significativos a los países vecinos. Transilvania, la parte orien-
tal del Partium y el Bánság se convirtieron en parte de Rumania; Checoslovaquia reci-
bió las Tierras Altas y Transcarpatia actuales; el estado eslavo recién formado en el sur
recibió toda Croacia-Eslavonia, Szeremség, Drávaköz, Muraköz, Bácska y la parte occi-
dental del Bánság. La banda fronteriza de �.000 km² en el oeste, la Őrvidék, también
se convirtió en Austria, quien también fue un perdedor de la guerra.

Esta fecha es particularmente importante en 2020, ya que este año marca el centésimo
aniversario del tratado. Para celebrar nuestra pertenencia nacional, los becarios del
programa KCSP los invitan a una conmemoración especial, sobre la cual pueden en-
contrar más información en el póster abajo. La Revista Húngara de Córdoba quiere re-
cordar el día con un breve extracto del diario del Dr. Elemér Vácz, quien llegó a Argen-
tina en 1���. Escribió esta entrada el 6 de junio de 1���.

¿Qué pasa en la emigración aquí? Creo que la esencia de nuestras tareas, problemas y
servicios comunes que tenemos aquí se puede reconocer correctamente cuando nos
damos cuenta del papel especial que Dios nos ha dado a todos. Creo que podemos
comparar mejor este papel con el papel de una cadena. Todos sabemos lo que signifi-
ca cada eslabón en la cadena. Representa la fuerza de la cadena. Depende de la resis-
tencia de cada eslabón de la cadena lo que la cadena pueda manejar. Si incluso solo un
eslabón funciona mal, toda la cadena puede quedar disfuncional.
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Mindig, de ma különösképpen
kell éreznünk, hogy mindany-
nyian láncszemek vagyunk ab-
ban a nagy testvéri láncban,
mely bennünket a mi magyar
közösségünkben összeköt.
Nem véletlen, hogy mindegyi-
künk egy-egy láncszemét ké-
pezi ennek a közösségnek.
Nem is magunk választottuk ki
helyünket ebben a láncban,
hanem Isten kovácsolt bele.
Ahogy az egyes láncszemek
szorosan és elválaszthatatla-
nul összefüggenek egymással,
úgy állunk mi is egymás mel-
lett itt a gyülekezetben. Egy a
sorsunk, nem választhatjuk el
egymástól. A láncszem ott kell
maradjon, ahová mestere he-
lyezte.

Éreznünk kell mindig – ma különösképpen – ezt a sorsközösséget egymással. Nem le-
het közömbös számunkra, hogy mi van és történik másik testvérünkkel. Nem lehet ide-
gen számunkra az ő örömük és az ő szenvedésük. Nem élhetünk gondtalanul, amikor
mások kétségbeeséssel küzdenek. A lánc mindig egységes kell, hogy maradjon. Ha egy
szemet megmozdítanak benne, a rezdülés végighullámzik az egész láncon. Ez kell,
hogy legyen a mi életünknek is a képe. Nem lehet senki olyan messze tőlünk, hogy ne
tudjunk róla és nem lehet senki olyan alacsony sorban, hogy ne érezzük testvérnek és
ne vállaljunk sorsközösséget vele.

A láncszemnek éppen az a legfontosabb szerepe, hogy összekapcsol. Ez a szerepünk
nekünk mindannyiuknak közösségünkben is. Összekötni és nem elválasztani. Minde-
nütt keresni a közös alapot, a közös érzést és érdeket. Munkálni mindenütt és minden
erővel a békességet, az egyetértést, az összefogást, az együvétartozást. Megakadályoz-
ni a széthúzást. Ezt a szerepet kell betöltenünk az egyházban, a gyülekezetben, a csa-
ládban és népi közösségünkben is.

Mai kitaszítottságunkban és elesettségünkben lehet-e nagyszerűbb érzés, mint hogy
egy erős, eltéphetetlen testvéri szeretetlánc erős szemének tudhatjuk és tarthatjuk egy-
mást?
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Siempre, pero especialmente
hoy, debemos sentir que todos
somos vínculos en la gran her-
mandad que nos une en nues-
tra comunidad húngara. No es
casualidad que cada uno de
nosotros sea un enlace en esta
comunidad. No elegimos nues-
tro lugar en esta cadena nos-
otros mismos, pero Dios lo for-
jó. Así como cada enlace está
estrechamente y inextricable-
mente unido, así estamos nos-
otros uno junto al otro. Nuestro
destino nos une, no podemos
separarnos uno del otro. El es-
labón de la cadena debe per-
manecer donde lo colocó su
maestro.

Siempre debemos sentir, espe-
cialmente hoy, este destino co-
mún entre nosotros. No podemos ser indiferentes con lo que le está sucediendo a nues-
tros hermanos. Su alegría y su sufrimiento no pueden ser ajenos a nosotros. No pode-
mos vivir sin preocupaciones cuando otros luchan con la desesperación. La cadena
siempre debe mantenerse unida. Cuando se mueve un eslabón en ella, su vibración
ondula por toda la cadena. Ese también debería ser el símbolo de nuestras vidas. No
puede haber nadie tan lejos de nosotros que no quisiéramos conocer y no puede ha-
ber nadie en un estadio tan bajo que no nos sintamos como un hermano y no com-
partamos un destino con él.

El papel más importante del eslabón en la cadena es conectarse. Este es el papel para
todos nosotros en nuestra comunidad también. Para conectar y no para separar. Bus-
car puntos en común, sentimientos e intereses comunes en todas partes. Trabajar en
todas partes y con todas nuestras fuerzas por la paz, el acuerdo, la cooperación, la
unión. Evitar separarse. También debemos desempeñar este papel en la iglesia, la con-
gregación, la familia y nuestra comunidad.

¿Puede haber un sentimiento mayor en nuestros marginados y caídos hoy que co-
nocerse y abrazarse como los eslabónes fuertes e ininterrumpidos de amor frater-
nal?
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Belecz Marisa: A Belecz család története
Nagy élvezettel olvasom a Cordoba Magyar Kör hírlapjának különböző történeteit és
mindig eszembe jut, hogy az egyes visszaemlékezések mennyi közös vonást tartal-
maznak.

Botlik Attila történetében a meglepetés, amikor anyját vélte felfedezni nagynénje arcán
arra az érzésre emlékeztetett, amelyet tavaly éreztem, amikor nagyapám földjére utaz-
tam. Pontosan ugyanilyen érzés fogott el, amikor megismerkedtem apám, Eugenio uno-
katestvérével és arcán láttam nagyapámat. Hasonló meghatottság töltött el, mikor meg-
láttam a hírlap harmadik kiadásának borítóját a bélyeggel, amely a gyermekkoromra
és nagyapámra, Ferencre emlékeztetett, aki szakmája szerint kabinetkészítő volt és
hobbiként szenvedélyesen gyűjtötte a bélyegeket. Sok a véletlen egybeesés, amelyet
az élet az utunkba sodor, hogy azok a lelkek, akik hasonlóan éreznek, osztozni tudja-
nak egymás életében.

Ezért osztom meg családom apai ágának történetét, mert úgy gondolom, egyesekben
nosztalgiát kelhet vagy emlékeket idézhet fel, ahogyan a korábbi történetek azt velem
tették.

Marisa Belecz vagyok, 1�6�. december 10-én születtem Córdobában, Argentínában, a
már az égben lévő angyal Anucena Nellen és Belecz Jenő lányaként. Apai nagyszüleim
Belecz Ferenc és Stilarek Irén magyar bevándorlók voltak.

Csukjuk be a szemünket és gondolatban menjünk vissza a 20-as évek végére. Ebben az
időben Zentán, a mai Szerbiában aktívan ösztönözték a lakosságot arra, hogy az ame-
rikai kontinensre emigráljanak. Így történhetett, hogy Belecz Ferenc elkezdett vágyódni
egy jobb jövő iránt. Miután átélte a világháborút, megtanulta az eszperantó nyelvet a
kommunikáció megkönnyítése végett és elkezdte tanulmányozni Buenos Aires föld-
rajzát. Ugyan következtetései nem voltak túl pontosak, mert arra számított, hogy he-
gyeket lát majd, mikor leszáll a hajóról, de apja, Balint és nővére, Piroska támogatásá-
val – akik Zentában maradtak – felszállt az Alcantarára, hogy átkeljen az Atlanti óceá-
non és eljusson Argentínába.
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Marisa Belecz: La historia de la familia Belecz
Disfrutando las distintas historias de la Revista del Centro Húngaro de Córdoba, se cue-
lan en mi mente pensamientos de cómo cada historia particular tiene muchas cosas en
común.

La historia de Attila Botlik, y su sorpresa al ver en el rostro de su tía a su madre, senti-
miento que disfruté el año pasado cuando al viajar a la tierra de mi abuelo, sentí lo
mismo cuando conocí al primo de mi padre Eugenio, y vi en su rostro a mi abuelo, o la
portada del tercer número de la revista con una estampilla donde me recuerda mi in-
fancia, a mi abuelo Francisco, ebanista por profesión, y filatelista como hobby, y segu-
ro un sinnúmero de coincidencias más que hacen que la vida sea eso, almas que com-
parten emociones similares en vidas particulares de cada uno.

Por eso comparto la historia de mi familia paterna, que quizás despierte coincidencias
o recuerdos en algunos como lo hicieron historias anteriores en mí.

Soy Marisa Belecz, nací un 10 de diciembre de 1�6� en Córdoba, Argentina, hija de
Azucena Nellen, un ángel que hoy está en el cielo, y de Eugenio Belecz (Jeno), hijo de
inmigrantes húngaros, Francisco (Ferenc) Belecz e Irene Stilarek, mis abuelos.

Cerremos los ojos y situémonos a finales de la década del 20. En aquella época, hubo
en Zenta, hoy Serbia, una promoción para emigrar a América, y así fue como Belecz
Ferenc, con las ansias y esperanzas de un futuro mejor luego de haber vivido una gue-
rra mundial, con el aprendizaje de la lengua Esperanto como herramienta de comuni-
cación, estudios de geografía de Buenos Aires quizás no muy exactos porque espera-
ba ver montañas bajando del barco, y con el apoyo de su padre Balint y su hermana Pi-
roska quienes quedaron en Zenta, se aventuró a cruzar el Atlántico, abordar el Alcán-
tara y llegar a Argentina.
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Emlékszem azokra az időkre, amikor nagyapám életének alkonyán könnyekkel a sze-
mében mesélt Balint apja emlékéről a vasútállomáson, aki mellette futott, amikor el-
indult a vonata a francia Cherbourg kikötője felé, ahol később felszállt az Alcantara ne-
vű hajóra. Az állomás peronja végén volt az a pont, ahol Ferenc és Balint utoljára lát-
hatták egymást, szívükbe és egész lényükbe vésve egymás arcát ebben a pillanatban.
Ferenc soha nem tért vissza Zentára, és azt hiszem, hogy az apja vonatállomáson futó
képét és azt, ahogy a peron végén térdre roskad élete végéig hordozta magával.

Bár más körülmények között, de ugyanezt az utat tette meg nagymamám, Stilarek Irén
és családja, amikor átkeltek az Atlanti-óceánon. Édesapja, Adolf Stilarek ment előre,
aki – bár ekkor még nem tudott róla – megosztotta az utat Ferenccel az Alcántarán.
Miután megteremtette a kellő anyagi biztonságot, a család többi tagja, azaz nagyma-
mám, anyja Barcsi Hermina és nővére, Stilarek Rózsa is követték őt.

A „honfitársak” közötti kapcsolat nagyon értékes volt, ezért már a hajóút során meg-
született a megállapodás a nagyszüleim közti házasságról.

Buenos Airesben a La Boca környéke volt nagyszüleim első célpontja. Itt élték közös
életük első éveit és itt született 1���. július 11-én egyetlen fiuk, Belecz Jenő, az én
édesapám.

Ferenc szekrénykészítőként dolgozott, egyedi, igényes darabokat készítve. A híres Buenos
Aires-i bútorgyár, a Los Gobelinos legcsábítóbb ajánlatai sem tudták elcsábítani, hiszen
Ferenc nem szeretette a sorozatmunkát, inkább a tervezést, a kreativitást és a folyamatos
kihívásokat részesítette előnyben. Alkotásai között megtalálhatóak voltak többek között
a legkülönfélébb stílusú bútorok, kabinetek, lakkozott kínai bútorok, íróasztalok, lóver-
senyekkor használt lovaskocsik és az egész család bútorai. Műhelyében nem voltak fa-
hulladékok, minden fadarab alkotássá lett, polcok, asztalok, padok, kulcstartók, konyhai
eszközök születtek keze alatt – mindent megcsinált, ami csak megjelent a képzeletében.

A másik oldalon Irén, egy őszinte, szeretetteljes és elkötelezett ember volt, aki páratlan
módon értett a konyhához, igazi műalkotássá tette receptjeit, amelyek felébresztették
az ember összes érzékét, aromák, ízek, lenyűgöző tálalás – ezek az emlékek a mai na-
pig jelen vannak mindannyiunkban.
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Recuerdo las veces que mi abuelo relataba, en el ocaso de su vida y con lágrimas en sus
ojos, la imagen de su padre Balint, en la estación de tren, corriendo a la par del mismo
mientras iniciaba su marcha hacia el puerto de Cherburgo, Francia, donde se embar-
caría en el Alcántara. El final del andén de la estación fue el punto hasta el cual Ferenc
y Balint pudieron verse por última vez y grabar sus rostros en sus corazones y en todo
su ser. Ferenc, nunca volvió a Zenta y creo que esa imagen de su padre corriendo has-
ta caer de rodillas al final del andén, la llevó impresa hasta el último día de su vida.

La misma travesía, pero con realidades distintas, hicieron mi abuela Irene Stilarek y su
familia. Cruzaron el Atlántico, primero su padre Adolf Stilarek quien sin conocerse,
compartió viaje con Ferenc en el Alcántara; y luego de establecerse, el resto de la fa-
milia, es decir su madre Hermina Barcsi, su hermana Rosa Stilarek y ella.

La relación entre “paisanos” era muy valiosa, de allí que ese viaje actuó de celestino en-
tre mis abuelos.

Ya en Buenos Aires, el barrio de La Boca fue el primer destino, viviendo allí sus pri-
meros años donde un 11 de julio de1��� nació su único hijo Jeno Belecz , mi padre.

Ferenc se desempeñó como ebanista, haciendo piezas únicas, exclusivas muy bellas.
Las propuestas más condecorosas de la famosa fábrica de Muebles Los Gobelinos de
Buenos Aires no pudo seducirlo, a Ferenc no le gustaban los trabajos en serie, prefería
el diseño, la creatividad, los desafíos continuos. Muebles de los estilos más diversos,
bargueños, muebles chinos laqueados, escritorios, sulquis para carreras de caballo de
trote, y los muebles de toda la familia fueron entre otras, sus creaciones. No tenía des-
echos de madera, cada resabio se convertía en una obra de arte en sí, repisas, mesitas,
bancos, portallaves, utensilios de cocina, y todo lo que se cruzara por su imaginación.

Por su parte Irene, una persona genuina, cariñosa y dedicada con una inigualable de-
licadeza a la cocina, hacía de sus recetas una obra de arte sin igual que despertaba to-
dos los sentidos, aromas, sabores, aspecto y esos recuerdos que hasta la fecha están pre-
sentes en cada uno de nosotros.
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Apám Jenő bevándorlók családjában nőtt fel, szomszédjai, szülei, nagyszülei és anyai
nagybátyjai is bevándorlók voltak. A kicsi, de egyben hatalmas család két gyermeke ő
és az egyetlen anyai ágú unokatestvére, Nusi voltak, akivel szoros kötelékben nevel-
kedtek, és akivel inkább voltak testvérek, mint unokatestvérek. Anyanyelveként a ma-
gyar nyelvet sajátította el, így az iskoláztatás megkezdésekor kellett megbirkóznia a
spanyol nyelvvel, amely kihívást könnyen vett. Lehet, hogy egy ilyen fiatal korban foly-
tatott oktatás és a családja igényei alakították létét, de ahogy mindig mondjuk, ami-
kor ő megszületett, a nagyszüleim felismerték, hogy új minta szerint kell alakítani éle-
tét.

Az idő telt-múlt és Jenő, az édesapám Córdobába jött az IKA Industrias Kaiser gyárának
áttelepítése után, amelyet később a Renault vásárolt meg 1���-ben. Itt kezdődtek a
képzés területén elért eredményei. Talán karrierje csúcsát jelentette a Torino kifej-
lesztése, amely sokak számára büszkeség, és úgy gondolom, számára szintúgy. A tudás
és a tapasztalat ezen poggyászának köszönhetően sok munkaút vezette a régi világba,
és az egyik ilyen út során Budapestre érkezett, bár talán a legkevésbé megfelelő időben
került erre sor, a szovjet megszállás alatt. Mindenesetre nem sikerült eljutnia a szülei
születési helyére, Zentára, amely abban az időben Jugoszláviához tartozott, de ma már
Szerbia területén található.

Egy kicsit a saját történetemre kanyarodva, ebben a gyönyörű családban, évente egy-
szer vagy kétszer láttam a nagyszüleimet Buenos Airesben, bár a folyamatosan fejlő-
dő technikai eszközöknek köszönhetően tartottuk a kapcsolatot, leveleken, képeslap-
okon, táviratokon keresztül, telefonáltunk, majd a kommunikációs technológia segít-
ségével.

Minden Buenos Aires-i kirándulás során Ferenc a híres „Készítsünk egy képet” csalá-
di kifejezéssel élt, amely azt jelentette, hogy egy � mm-es vagy szuper � mm-es film for-
gatásával akarta megörökíteni a pillanatot. Irén ezeken a találkozókon a finom gürab-
li süteményekkel várt ránk, amelyeket Ferenc zsugorian osztogatott köztünk, mert a
nagymama csak különleges alkalmakra készítette el őket, és biztosan Ferenc is szere-
tett volna enni belőlük. Karácsonyra türelmetlenül várták córdobai unokáik érkezését.
Azért mondom ezt így, mert nekik én és a testvérem, Gustavo voltunk a córdobai uno-
kák, és a Buenos Aires-i unokák voltak Diana és Adrián, az unokahúgom, Nusi gyer-
mekei. Feldíszítettük az élő karácsonyfát, amely a legnagyobb fenyőágból készült, ame-
lyet Ferenc az utolsó pillanatban vágott, és amelyet Irén édes karácsonyi dalai kísére-
tében díszítettünk.

Telt-múlt az idő, azonban a családnak maradt egy függőben lévő ügye: az, hogy Ferenc
és Irén földjére utazzon. 201�-ben kezdtük meg ezt a különleges utazást a család kü-
lönféle tagjairól megemlékezve, akik 1�2�-ben érkeztek ide. Azzal a különbséggel, hogy
ezúttal repülővel és nem hajóval utaztunk.



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

��

Jeno, mi padre, se crio en una familia de inmigrantes en todo su entorno, sus padres,
sus abuelos y tíos maternos. Los dos niños de esa pequeña pero enorme familia eran
él y su única prima por la rama materna Nusi, con quien compartió una estrecha crian-
za, vigente hasta la fecha, un lazo que es mas de hermanos que de primos. Aprendió el
idioma húngaro como lengua materna, debiéndose poner al día con el idioma español
cuando comenzó la escolaridad, desafío que ampliamente superó en sus primeros pa-
sos. Quizás ese entrenamiento a tan corta edad, mas la exigencia de su familia, forjó su
ser, como decimos siempre, nació él y mis abuelos rompieron el molde.

Pasó el tiempo y Jeno, mi padre, vino a Córdoba tras instalarse la fábrica IKA, Industrias
Kaiser, después comprada por Renault, aquí en Córdoba en el año 1���. Allí comen-
zaron sus logros en la docta, quizás el más icónico fue formar parte del desarrollo del
Torino, orgullo para muchos y me imagino que no menos para él. Con todo ese bagaje
de conocimiento y experiencia, fueron muchos los viajes por trabajo que lo llevaron al
Viejo Mundo, y en uno de ellos llegó a Budapest, quizás en la época menos adecuada
ya que estaba bajo dominio soviético. De todos modos no había llegado donde sus pa-
dres habían nacido, Zenta en aquella época Yugoeslavia, hoy Serbia.

Ahora bien, hablando un poco de mi historia dentro de esta hermosa familia, a mis
abuelos en Buenos Aires los veía una o dos veces al año, si bien nos comunicábamos
por los distintos medios que iban progresando, cartas, postales, telegramas, teléfono y
hasta allí llegó la tecnología de la comunicación.

Cada viaje a Buenos Aires, Ferenc quería retratarlo con la tan famosa expresión fami-
liar “Vamos hacer un foto”, o la filmación de películas �mm o super �mm que hasta la
fecha conservamos. Irene, nos esperaba en estos encuentros con las exquisitas galle-
titas gürabli de su confección, que Ferenc tan celosamente nos repartía porque ella las
hacía para ocasiones especiales y seguramente Ferenc quería disfrutarlas también. Pa-
ra Navidad esperaban con ansias la llegada de sus nietos de Córdoba, y digo así, por-
que para ellos estaban los nietos cordobeses mi hermano Gustavo y yo, y los nietos de
Buenos Aires Diana y Adrián, los hijos de su sobrina Nusi. Se armaba el árbol de navi-
dad natural hecho con la rama más grande del pino que Ferenc cortaba a último mo-
mento y que Irene con dulces cánticos navideños nos acompañaba a decorar.

El tiempo pasó y la familia tenía una materia pendiente, viajar a la tierra de Ferenc e
Irene. Así fue como en el año 201�, comenzamos esta travesía, la cual sería con inte-
grantes de las distintas familias que en el año 1�2� vinieron para acá, solo que esta vez
sería en avión en lugar de un barco.

Reservando el hospedaje en Zenta, frente a nuestra inquietud de encontrar registros, nos
contactaron con Tari Lázslo, ciudadano y escritor de Zenta, quien desde un primer mo-
mento se mostró entusiasmado y muy gentilmente nos ayudó a encontrar nuestras raí-
ces. No puedo describir la emoción cuando comenzamos a intercambiar fotos vía mail.
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Miután lefoglaltuk a szállásunkat Zentán, a dokumentumok felkutatására irányuló ter-
veink miatt felvettük a kapcsolatot Tari Lászlóval, zentai állampolgárral és íróval, aki
az első pillanattól kezdve lelkesedést mutatott az ötletünk iránt és nagyon kedvesen se-
gített nekünk megtalálni a gyökereinket. Nem tudom leírni azt az érzést, ami akkor fo-
gott el, amikor elkezdtünk fotókat cserélni e-mailben.

201�. november 21-én, miután Szegeden töltöttük egy éjszakát, megérkeztünk Zentá-
ra, és az izgalom kézzelfoghatóvá vált. Amikor megláttuk a zentai Tisza folyót, úgy tűnt,
mintha hirtelen nagyszüleimet látnám úszni benne, hiszen a történetek szerint ez volt
a kedvenc elfoglaltságuk.

Mikor Jenő és Ferenc ágáról egyetlen unokatestvére, Farkas László találkozójára került
sor, aki Piroska fia volt, hasonlósága Ferenccel mindannyiunkat lenyűgözött! Mikor a
szemébe néztem, olyan volt, mintha Ferenc szemeit látnám, egy álomnak tűnt, valami
olyasmit éreztem, mintha leereszkedett volna hozzánk a mennyországból, hogy egy
kicsit újra megnézzen bennünket. Jenő és László mindketten tudtak egymás létezésé-
ről, de soha nem volt alkalmuk találkozni ezelőtt.

Mint hívő, úgy gondolom, hogy vannak az életben olyan dolgok, amelyek meg vannak
írva. Néhányan varázslatnak vagy véletlennek nevezik őket, de én azt mondom, hogy
Isten művei. Nagyszüleim és dédnagyszüleim útleveleit nézegetve felfigyeltem rá, hogy
az 1�2�. december 10-ére pecsételték be otthonuk elhagyását. Én jó néhány évvel ké-
sőbb szintén december 10-én születtem. 201�. november 21-én érkeztünk Zentára.
Tari László megerősítette, hogy ezen a napon ünnepelték volna apai nagyszüleim 110.
házassági évfordulójukat.

Egy szomorú hírrel fejezem be történetemet. Mikor ezeket a sorokat írtam május 1�-én
vasárnap egy e-mailt kaptunk unokatestvéremtől, Farkas Andrástól, aki tudtunkra ad-
ta, hogy nagyapja, Farkas László aznap este elhunyt. Búval a szívemben köszönetet
mondtam Istennek, hogy megengedte, hogy találkozzam vele és egész családjával, akik
azóta részét képezik életünknek. Ez a történet szolgáljon, mint az én alázatos köszö-
netem és megemlékezésem.
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El 21 de Noviembre de 201�, luego de haber hecho noche en Szeged, llegamos a Zen-
ta, y la emoción estaba a flor de piel. Cuando pudimos ver el río Tisza en Zenta me pa-
recía ver a mis abuelos nadando en el mismo, de acuerdo a los relatos que siempre
ellos hicieron.

Que hablar del encuentro entre Jeno y su único primo por parte de Ferenc, Farkas Lázs-
lo, hijo de Piroska su hermana, el parecido con Ferenc era notable, sus mismos ojos, me
parecía un sueño, algo así como que el cielo me lo hubiera bajado un ratito para verlo
nuevamente. Tanto Jeno como Lázslo sabían uno de la existencia del otro solo que
nunca se habían visto.

Como creyente que soy creo que en la vida hay cosas que están escritas, algunos le lla-
marán magia, coincidencias, yo digo que es Dios. Leyendo los pasaportes de mis abue-
los y bisabuelos dentro de las fechas que marcaron su desarraigo, figura un 10 de di-

ciembre de 1�2�, yo nací un 10 de diciembre varios años después. Llega-
mos a Zenta un 21 de noviembre de 201�, me confirma Lázslo Tari con-

forme a los registros que un 21 de noviembre de 1�0� mis
bisabuelos paternos se casaron, es decir 110 años antes.

Para finalizar, estaba escribiendo estas líneas y recibo un
triste mail este domingo 1� de mayo de mi primo, Farkas

András, diciéndome que la noche anterior su abuelo, Farkas
Lázslo, había fallecido. Con la tristeza en mi corazón, agrade-

cí a Dios el permitirme conocerlo a él y a toda su familia que a
partir de ese encuentro reaparecieron en nuestras vidas, sea éste

mi humilde agradecimiento y recuerdo.
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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!

Máthé Zsuzsi: Eszembe jutott egy kedves családi történet
Gyermekeim emlékeztettek egy édes családi helyzetre.

Minden Szentestét szüleimnél töltöttük. Az egyik alkalommal vacsora után, mikor Édes-
anyám az asztalra tette a süteményt Édesapám úgy elkezdett nevetni, hogy még be-
szélni se tudott és csorogtak a könnyei. Mikor magához tért, elmesélte, hogy vissza-
emlékezet gyermekkorára, mikor két testvérével nem akarták megenni, amit az Édes-
anyjuk sütött, mert azt hitték, hogy hangyás volt. Pedig Mákos tekercset készített. Gon-
doltam, megírom Nektek a receptjét.
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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!

Zsuzsi Máthé:
Recordé una historia familiar graciosa

Mis hijos me recordaron una dulce situación familiar.

Todas las Nochebuenas las pasábamos con mis padres. En una oportunidad, después
de la cena, cuando mi Madre puso sobre la mesa el postre, mi Padre comenzó a reírse
tanto que no podía ni hablar, mientras le brotaban las lágrimas. Cuando pudo hablar
nos contó que recordó su infancia cuando junto con sus dos hermanos no quisieron co-
mer el postre porque tenía hormigas. Era un Arrollado de Semillas de Amapola (Mák).
Decidí escribirles la receta.
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Mákos tekercs
Hozzávalók a tésztához:

• �00 g liszt

• 2�0 ml tej

• �0 g élesztő

• �0 g cukor

• 2 tojás

• 60 g vaj

Hozzávalók a töltelékhez:

• �00 ml tej

• 12� g cukor

• 200 g darált mák

• 1 kiskanálnyi vanília

• � tojássárgája

Elkészítés:

Meglangyosítjuk a tejet, beletördeljük az élesztőt és egy csipet cukrot. 1� perc ke-
lesztés után hozzáadjuk a lisztet, a cukrot, a tojásokat és a vajat. Sima tésztává gyúr-
juk. 1 órán keresztül kelesztjük.

A töltelékhez felforraljuk a tejet a cukorral, vaniliával és hozzádajuk a mákot. Mikor
langyos, belekeverjük a tojássárgáját.

Vékonyra kinyújtjuk a tésztát és rákenjük a tölteléket. Feltekerjük és előmelegített sü-
töbe tesszük �0 percre.

Szeletekre vágjuk és nagy kedvvel megesszük.
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Arrollado de semillas de amapola (mák)
Ingredientes para la masa:

• �00 gr de harina

• 2�0 cc de leche

• �0 gr de levadura

• �0 gr de azúcar

• 2 huevos

• 60 gr de manteca

Ingredientes para el relleno:

• �00 cc de leche

• 12� gr de azúcar

• 200 gr de semillas de amapola molidas

• 1 cucharadita de vainilla

• � yemas de huevo

Preparación:

Entibiamos la leche, le colocamos la levadura con un poquito de azúcar. Lo dejamos
leudar 1� minutos, le agregamos la harina, el azúcar, los huevos y la manteca. Lo ama-
samos hasta obtener una masa suave y lo dejamos leudar durante una hora.

Para el relleno ponemos a hervir la leche con el azúcar, la vainilla y le agregamos las
semillas de amapola. Cuando se entibia le agregamos las yemas de huevo.

Estiramos la masa ½ cm y lo untamos con el relleno. Lo arrollamos y lo colocamos en
horno precalentado durante �0 minutos.

Se corta en rodajas y se come con gran placer.
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Kovács András: Nagymama receptje
Joggal kérdezhetitek, hogy került a Darázsfészek, egy tipikus magyar sütemény Códo-
bába? Nos, had meséljem el nektek ennek történetét:

Édesanyám, Baksay Eva, gyermek éveiben otthonának kényelmét élvezte és nagy tár-
sadalmi jólétben felnövő elkényeztetett fiatalként még egy tükörtojást sem tudott elő-
állítani. Emiatt óriási kihívásokkal kellett szembenéznie a második világháború és az
azt követő évek során, amikor arra került a sor, hogy anyagilag támogassa a családját.
Mivel a kulináris művészet vált a legnagyobb kereslet tárgyává, szakácsnak állt, elsőként
az amerikai megszállási csapatoknak főzött Németországban, majd a francia arisztok-
ráciát szolgálta a Mar del Plata és az Alta Gracia szállodák irányítása mellett.

Mikor Córdobába érkezett, a magyar cukrászsütemények felé fordult. Persze eleinte
nem volt könnyű beletalálni a helyiek szívébe az új ízekkel, melyek bár finomak, de
mégis szokatlanok voltak a cordobai lakosság számára. Az évek során azonban az oda-
adás, a minőség és a szolgálatkészség meghozta gyümölcsét és „Señora Eva” bejegy-
zett márkává vált a legtöbb szálloda és cukrászda, valamint Córdoba város és környé-
ke magánügyfelei számára. Különösen a „diós tekercs” – amely a „darázsfészek” új ne-
ve lett az eredeti név kiejtésének nehézsége miatt – élvezett hatalmas népszerűséget.
A reggeli kávéhoz kiválóan illő vagy az uzsonna során fogyasztott mate kíséreteként
fogyasztott helyi kedvenc süteménnyé vált. Ennek oka az volt, hogy édes íze miatt jól
beleillett a córdobában hagyományosan fogyasztott desszertek közé. Idővel annyira
nagy lett rá a kereslet, hogy muszáj volt segítő kezeket gyűjtenie maga mellé, így a
nagymama is beállt tésztát gyúrni, én pedig a dekorációért voltam felelős.

Így történhetett, hogy a magyar Darázsfészek lábat vetett Córdobában és nemsokára
kedvenc „masitaként” kezdték el emlegetni a helyiek. Ezt követően évtizedeken ke-
resztül a primadonna helyét foglalta el a helyi sütemények között. Azonban édesa-
nyám halálakor a Darázsfészek is meghalt. Legalábbis itt, Córdobában. Azonban a csa-
ládi recept mégis tovább él. Mivel dédunokája, Kovács Berenice örökölte a kulináris
művészetek iránti rajongását, továbbra is népszerűsíti a magyar finomságot Buenos
Airesben. Így már a negyedik generáció örvendezteti meg az argentin lakosságot a ma-
gyar finomsággal és vele együtt visszük óhazánk jó hírét az egész országban.
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András Kovács: La receta de mi abuela
Ustedes se preguntarán cómo un típico Darázsfészek húngaro, literalmente “panal de
avispas” pudo haber aterrizado en Códoba? Pues bien, he aquí la história:

Mi madre Eva Baksay, quien en sus años de niña mimada rodeada de confort hogare-
ño y bienestar social, no sabía hacer ni un huevo frito. Así tuvo que afrontar desafíos
enormes durante la segunda guerra mundial y épocas posteriores, para colaborar con
el sustento de la familia. Siendo el arte culinario el rubro de mayor demanda comer-
cial, fue poniéndose ducha como cocinera, primero para las tropas norteamericanas
de ocupación en Alemania y luego para la aristocracia en Francia, además de manejar
hotelería en Mar del Plata y Alta Gracia.

Ya instalada en Córdoba, se orientó más hacia la repostería húngara. Obviamente, al co-
mienzo no fue fácil conquistar el paladar local con los nuevos gustos , sabrosos pero
extraños para el público cordobés. Sin embargo, con los años, la dedicación, la calidad
y la atención al cliente, tuvieron sus frutos y la “Señora Eva” se convirtió en marca re-
gistrada para la mayoría de los hoteles y confiterías, así como clientes particulares de
la ciudad de Córdoba y alrededores. En particular el “arrollado de nueces”, ante la difi-
cultad de pronunciar “darázsfészek”, se convirtió en el postre favorito para acompañar
el café del desayuno o el mate de la merienda, ya que tanto su apariencia como su sa-
bor dulzón, lo hacía pasar por una auténtica factura cordobesa. Con el tiempo, la de-
manda se hizo tan grande que tuvo que juntar manos de ayuda a su lado, por lo que mi
abuela también se dispuso a amasar la masa, y yo fui responsable de la decoración.

Así fue cómo el Darázsfészek húngaro, aterrizó en Córdoba como la “masita” favorita y
durante décadas fue la primadonna de las facturas. Con el fallecimiento de mi madre,
se avino también la del Darázsfészek. Al menos aquí en Córdoba. Sin embargo, la re-
ceta familiar sigue viva. Su bisnieta, Berenice Kovács, heredó los genes del arte culi-
nario y sigue produciendo promoviendo en Buenos Aires el renombre de la repostería
húngara. Así, ya la cuarta generación deleita a la población argentina con la delicade-
za húngara y con ella traemos las buenas noticias de nuestra patria en todo el país.
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Darázsfészek
Hozzávalók:

A tésztához

• �0 dkg finomliszt

• � db tojássárgája

• � dkg élesztö

• 200 ml tej

• 1 teáskanál cukor

• 1 csipetnyi só

A töltelékhez

• 1� dkg darált dió

• 1� dkg vaj

• 1� dkg cukor

• 200 ml tej

• 10 dkg mazsola

Elkészítés:

Az élesztőt a kiskanál cukorral langyos tejben felfuttatjuk. A lisztet a tojássárgákkal,
kevés sóval és az élesztövel fínom tésztává gyúrunk, meleg helyen letakarva fél órát
pihentetjük, majd ujjnyi vastagságúra nyújtjuk (téglalap alakúra).
A vajat a cukorral habosra keverjük, beletesszük a diót, majd a tésztára kenjük és fel-
csavarjuk.
A rúdból � cm vastag szeleteket vágunk
és kivajazott tepsibe egymástól ujjnyi tá-
volságra tesszük. Kb még fél órát kelni
hagyjuk, majd a sütőbe tesszük.
Szép barna-pirosra sütjük, rálocsoljuk a
vaniliás-cukros tejet, majd néhany percre
visszatoljuk a sütőbe, míg a tejet felissza.
Sütési höfok: 1�0 fok C
Sütési mód: alul-felül sütés
Tepsi mérete: �� x 2� cm



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

6�

Panal de avispas
IIngredientes:

de la masa

• �00 gr de harina fina

• � yemas de huevo

• �0 gr de levadura

• 200 cc de leche

• 1 cuch.chica de azúcar

del relleno

• 1�0 gr de nuez molida

• 1�0 gr de manteca

• 1�0 gr de azúcar

• 200 cc de leche

• 100 gr pasas de uva sin semilla (optativo)

Procedimiento:

Dejamos que la levadura fermente con el azúcar en la leche tibia. Con la harina, yemas
de huevo, una pisca de sal y la levadura fermentada amasamos la masa y a dejamos re-
posar media hora. Luego la estiramos a un espesor de un dedo.
Batimos la manteca con el azúcar hasta que quede cremoso-espumoso, agregamos las
nueces, la esparcimos sobre la masa y luego la arrollamos.
Del rollo que armamos coramos trozos de aprox. �cm de ancho, los colocamos en un
molde enmantecado y espolvoreado con harina, bien distanciados uno del otro, lo de-
jamos reposar otra media hora y luego lo ponemos en el horno.
Lo horneamos hasta adquirir un color marrón rojizo, lo cubrimos con la leche azuca-
rada y con esencia de vainilla, lo introdu-
cimos de nuevo en el horno por unos mi-
nutos, hasta que la leche haya sido ab-
sorbida.
Temperatura del horno 1�0 gados C
Modo de hornear: esde arriba y desde
abajo
Medidas del molde: �� x 2� cm
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Mennyi szép kislány, mennyi fess fiú!
Április 2�-én ünnepeltük a népviseletek napját, amelynek keretein belül részt vettünk
az ’Egy Nap Népviseletben’ nevű kezdeményezésben. Arra kértünk titeket, küldjetek
nekünk egy fotót, amelyen magyar népviseltben pózoltok, akár saját készítésű, otthon
található anyagokból összerakott ruhadarabokban, akár varratott, hagyományőrző vi-
seletben. Gyönyörködjünk a beküldött alkotásokban, hiszen nem csak április 2�-én
vagyunk büszkék nemzeti hagyományainkra!
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¡Cuantas niñas hermosas, cuantos varones bellos!
Celebramos el Día del Traje Folklórico el 2� de abril, durante el cual participamos en
la iniciativa ’Un Día en nuesta Traje Tradicional’. Les pedimos que nos envíen una fo-
to de ustedes posando en traje folklórico húngaro, ya sea en prendas hechas a mano en-
sambladas a partir de materiales encontrados en el hogar, o en piezas cosidas en el
modo tradicional. ¡Admiramos las creaciones enviadas, ya que no solo estamos orgu-
llosos de nuestras tradiciones nacionales el 2� de abril!
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10 magyar szavunk, amiket képtelenség más nyelvekre lefordítani

Mikor a magyar identitásunkra gondolunk, sokaknak először az jut eszébe, mennyire
különleges a nyelvünk és mennyire más, mint az általunk ismert más nemzeteké. Mél-
tán lehetünk büszkék kifejezőerejére, dallamosságára és gazdag szókészletére, hiszen
becslések szerint több, mint 1 millió szótári szó alkotja a magyar nyelvet. Mivel sok ér-
telemben kilóg az európai nyelvek közül, nem meglepő, hogy több olyan kifejezésre is
bukkanhatunk, amit lehetetlen vagy csak hosszas körülírással lehetséges lefordítani
más nyelvek beszélői számára. Ismerkedjünk meg ezek közül néhánnyal!

1. Tenyérbemászó: azoknak az embereknek a leírására használjuk ezt a melléknevet,
akik olyannyira antipatikusak, hogy már szinte alig bírjuk elviselni őket. A tenyér-
bemászó egész pontosan azt jelenti, hogy arca szinte kívánkozik a tenyerünkbe, te-
hát szívesen adnánk nekik egy pofont. Általában olyan emberekre használjuk, akik
valamilyen erkölcsi határt átléptek és akikkel kapcsolatban úgy érezzük, a szavak
nem lennének alkalmasak arra, hogy rádöbbentsük őket viselkedésük zavaró vol-
tára.

Példa: Micsoda egy tenyérbemászó alak! Nem bíznám rá még a pajtám kulcsát sem!

2. Papucs: bár sokan biztos ismeritek ezt a szót olyan értelemben, mint lábbeli, Ma-
gyarországon bizony más jelentéssel is használjuk. Papucsnak hívják azt a férfit –
legtöbbször férjet vagy élettársat – aki párja minden kérésére bólogat, akinek nincs
saját véleménye és akit könnyű irányítani. A papucsokon általában jókat nevetnek
barátaik és sokszor úgy gondolják, a szerelem is képes papuccsá tenni valakit, ha
túlzottan arra törekszik, hogy választottja minden vágyát valóra váltsa.

Példa: Mióta Jancsi elkezdett udvarolni Mariskának, igazi papucs lett belőle! Egész
nap csak a lány kívánságait lesi.

�. Elkámpicsorodik: eredeti jelentése szerint ami elkám-
picsorodik, az elgörbül. Azonban ha valakire azt
mondják, hirtelen elkámpicsorodott, akkor arról szá-
molnak be, hogy legörbül a szája széle, tehát hirtelen
elszomorodott, elment a kedve valamitől. A hangsúly
a látható hangulatváltozáson van, amit a kívülállók is
könnyen észrevesznek. Főleg gyerekekre alkalmazzuk
ezt a kifejezést, akiknél könnyen olvasható az arckife-
jezésben beállt változás, olyan esetekben, ha valamit
nem kapnak meg vagy megtiltanak nekik szüleik.

Példa: Na, azért nem kell annyira elkámpicsorodni,
csak mert ma nem tudunk elmenni kirándulni!
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10 palabras húngaras que no se pueden traducir a otros idiomas
Cuando pensamos en nuestra identidad húngara, muchas personas primero recuerdan
cuán especial es nuestro idioma y cuán diferente es él de los de otras naciones que cono-
cemos. Podemos estar justificadamente orgullosos de su expresividad, melodicidad y rico
vocabulario, ya que se estima que más de 1 millón de lexemas componen el idioma hún-
garo. Como se destaca de los idiomas europeos en muchos sentidos, no es sorprendente
que podamos encontrar varios términos que son imposibles de traducir para hablantes de
otros idiomas o sólo es posible con una descripción larga. ¡Conozcamos algunos de estos!

1. Tenyérbemászó: utilizamos este adjetivo para describir a las personas que son tan
antipáticas que ya casi no podemos soportarlas. Tenyérbemászó significa exacta-
mente que su cara casi ansía la palma de nuestros manos, por lo que nos encanta-
ría darle una bofetada. Usualmente lo usamos para personas que han cruzado al-
gún límite moral y sobre quienes sentimos que las palabras no serían adecuadas
para hacerles darse cuenta de que su comportamiento es perturbador.

Ejemplo: Micsoda egy tenyérbemászó alak! Nem bíznám rá még a pajtám kulcsát
sem! (¡Qué tenyérbemászó! ¡Ni siquiera le confiaría mi llave del granero!)

2. Papucs: aunque muchos de ustedes estén seguros de saber esta palabra en el sen-
tido del calzado, en Hungría también la usamos con un significado diferente. Un pa-
pucs es un hombre - la mayoría de las veces un esposo o compañero de vida - que
asiente a cada solicitud de su pareja, que no tiene opinión propia y es fácil de con-
trolar. De los papucs generalmente se ríen sus amigos y a menudo piensan que el
amor también puede hacer que alguien sea un papucs si se esfuerzan demasiado
para hacer realidad todos sus deseos.

Ejemplo: Mióta Jancsi elkezdett udvarolni Mariskának, igazi papucs lett belőle!
Egész nap csak a lány kívánságait lesi. (¡Desde que Jancsi comenzó a cortejar a Ma-
riska, se ha convertido en un verdadeiro papucs! Solo observa los deseos de la ni-
ña todo el día.)

�. Elkámpicsorodik: según su significado original, lo que elkámpicsorodik quiere de-
cir es ‘se curva’. Sin embargo, si se dice que alguien elkámpicsorodott, se dice que
se han curvado los bordes de su boca, porque de repente se entristece o se desvi-
ven por algo. La atención se centra en el cambio visible en el estado de ánimo, que
también se nota fácilmente por los extraños. Usamos este término principalmen-
te para niños que tienen un cambio fácil de leer en la expresión facial, en los casos
en que sus padres no les permitan obtener algo o les prohíban algo.

Ejemplo: Na, azért nem kell annyira elkámpicsorodni csak mert ma nem tudunk
elmenni kirándulni! (Bueno, ¡no tienes que elkámpicsorodni tanto solo porque no
podemos ir de excursión hoy!)
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�. Pertu: a pertut magyarul főleg inni szokták ceremoniális keretek között, mégpedig
akkor, ha egy idősebb vagy magasabb rangban álló ember megengedi valakinek,
hogy tegezze, tehát informális módon szólítsa meg. A pertu során a két ember ke-
resztezett karral koccint, majd ezt a karpozíciót megtartva isznak poharukból. A
pertu egy rituálé, amely azt fejezi ki, hogy a kettőjük közti tiszteletbeli különbség
eltűnik vagy csökken és hogy a fölöttes egyén maga mellé emeli társát. Pertut isz-
nak sokszor a diákok tanáraikkal az érettségi vagy egyetemi diploma letétele után,
illetve a családfő is ihat pertut a jövendőbeli vővel, ha ünnepélyesen elfogadja a
lányának udvarló férfit a családban.

Példa: Zoltán, már annyi ideje ismerjük egymást és ez alatt az idő alatt igazán a bi-
zalmamba fogadtalak, talán ideje lenne, hogy pertut igyunk!

�. Fene: ez a szavunk finnugor eredetű, de mégis, a legtöbb rokon nyelvünkből már ki-
kopott. Olyan dolgok összefoglaló neve, amelyek ijesztőek, ördögiek vagy valami-
lyen módon fenyegetnek bennünket. Régen gyakran alkalmazták olyan betegségek
kifejezésére, amelyek a bőrt támadták meg (pl. rákfene). Ma leginkább előtagként
szolgál összetett szavakban (pl. fenevad), illetve határozószóként a túlzás kifejezé-
sére (pl. fene nagy az egója). Ezen kívül egyes kifejezéseinkben is megmaradt (pl.
megette a fene). Jelentéstartalma egyöntetűen negatív.

Példa: Megette a fene ezt a Zoom-ot, már megint elment a kapcsolat �0 perc után!

6. Aranyhíd: szerintem kevesen
találnátok ki, mit jelent ez a
szó, ha nem ismernétek, pe-
dig kimondottan szép, meta-
forikus jelentésű! Az arany-
híd a lemenő nap tükröződé-
se a vízen, amely egy, a két
partot összekötő, csillogó és
varázslatos hídra emlékeztet.
Hasonló logikán alapuló szó
az ezüsthíd, amely a hold ví-
zen való tükröződését írja le.
A szópár árulkodik a magya-
rok szentimentális lelkivilágáról, de azt, hogy a magyar emberek fantáziájában mi-
lyen fontos helyet foglal el ez a jelenség, az mutatja a legjobban, hogy egy híres
népmesénk témája, hogy több királyfi versenyez, ki tud átkelni a képzeletbeli hídon.

Példa: Fiatalságom legszebb emléke, mikor a jegyesemmel sátraztunk a Balaton
partján és minden este csak ültünk a tó mellett és néztük az aranyhidat.
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�. Pertu: Pertu en húngaro generalmente refiere un momento ceremonial para beber
cuando una persona mayor o de mayor rango permite a alguien en particular que lo
tutee, que lo trate de un modo informal. Consiste que ambas personas brinden y be-
ban manteniendo entrelazados los brazos cuyas manos sostienen las bebidas. Pertu
es un ritual que expresa que la diferencia honoraria entre los dos desaparece o dis-
minuye y que el individuo superior eleva a su compañero junto a él. Pertu es a me-
nudo bebido por los estudiantes con sus maestros después de graduarse de la escuela
secundaria o de la universidad, o el jefe de familia también puede beber pertu con el
futuro yerno si acepta solemnemente al hombre que corteja a su hija en la familia.

Ejemplo: Zoltán, már annyi ideje ismerjük egymást és ez alatt az idő alatt igazán a
bizalmamba fogadtalak, talán ideje lenne, hogy pertut igyunk! (Zoltán, nos cono-
cemos desde hace mucho tiempo y durante este tiempo realmente te di la bienve-
nida en mi confianza, ¡tal vez sería hora de tomar una copa para beber pertu!)

�. Fene: esta palabra es de origen ugrofineso, pero está desgastada en la mayoría de
nuestros idiomas relacionados. Es una palabra resumida para cosas que dan mie-
do, son diabólicas o que nos amenazan de alguna manera. Solía usarse a menudo
para expresar enfermedades que atacaban la piel (por ejemplo, rákfene). Hoy en
día, sirve principalmente como prefijo en palabras complejas (por ejemplo, fene-
vad) o como adverbio para expresar exageración (por ejemplo, fene nagy egója van).
También se mantuvo en algunas de nuestras expresiones (por ejemplo, maldita
sea). Su significado es uniformemente negativo.

Ejemplo: Megette a fene ezt a Zoom-ot, már megint elment a kapcsolat �0 perc után!
(¡Fene megette este Zoom, la conexión se ha ido nuevamente después de �0 mi-
nutos!)

6. Aranyhíd: ¡Creo que no podrías adivinar lo que significa esta palabra si no lo su-
pieras, a pesar de que tiene un significado particularmente bello y metafórico! El
aranyhíd es el reflejo de la puesta de sol en el agua, que recuerda a un brillante y
mágico puente que conecta las dos orillas. Una palabra basada en una lógica si-
milar es el ezüsthíd, que describe el reflejo de la luna en el agua. El par de palabras
revela las almas sentimentales de los húngaros, pero la importancia de esta ilusión
óptica en la imaginación del pueblo húngaro se ilustra mejor por el hecho de que
el tema de uno de nuestros famosos cuentos populares es que varios príncipes com-
piten para ver quién puede cruzar este puente imaginario.

Ejemplo: Fiatalságom legszebb emléke, mikor a jegyesemmel sátraztunk a Balaton
partján és minden este csak ültünk a tó mellett és néztük az aranyhidat. (El re-
cuerdo más hermoso de mi juventud es cuando mi prometido y yo acampamos a
orillas del lago Balaton y todas las noches nos sentábamos a su orilla a mirar el
aranyhíd.)



Córdobai Magyar Hírlap 2020. június

�2

�. Hiányérzet: a hiányérzet szó egyértelmű, mégis, kevés más olyan nyelv létezik,
amelyben konkrét kifejezés van rá. Akkor használjuk ezt a szót, ha valakire rossz ér-
zés tör rá amiatt, mert fél, hogy valamit otthon felejtett, elhagyott vagy elfelejtett
megcsinálni. Nem összekeverendő azzal, ha valami hiányzik, amely egy bizonyos
vágyódást fejez ki egy másik ember vagy tárgy iránt, hiszen a hiányérzettel párosuló
érzések inkább a pánik, a félelem és a zavar.

Példa: Biztos voltam benne, hogy mindent bepakoltam, de mikor már a reptéren
voltam, hirtelen rám tört a hiányérzet.

�. Bezzeg: más nyelvek beszélői számára talán ez az a szó a listáról, amit a legnehe-
zebb értelmezni. A bezzeg szóval akkor kezdünk egy mondatot, amikor panaszra
nyitjuk a szánkat. Mindig egy összehasonlítást vezet be, ahol azt ecseteljük, má-
soknak miért sokkal jobb vagy könnyebb a helyzete hozzánk képest. A szó után
rögtön az irigyelt személy áll, majd ezt követi annak leírási, mit is irigylünk tőle.

Példa: Bezzeg a nővéremnek már nem kell iskolába járnia és házifeladatot írnia,
milyen igazságtalanság!

�. Kertel: bár a szó töve a kert, ennek az igének semmi köze a természethez. Kertelni
akkor szoktunk, amikor hirtelen kellemetlen helyzetben érezzük magunkat, ahol
nem vagyunk képesek elmondai az igazságot és helyette inkább elkezdünk mellé-
beszélni. Aki kertel, az ahelyett, hogy egyenes és világos választ adna, inkább kö-
dösít, ezzel időt nyerve arra, hogy kitalálja, mit is kéne mondania.

Példa: Ne kerteljél Pistike, most megcsináltad a házit vagy nem?

10. Szomszédol: ez a Magyaror-
szág szerte igen gyakran
használt ige azt a folyamatot
írja le, amikor átugrunk a
szomszédunkhoz vagy egy
közel lakó ismerősünkhöz,
hogy ezzel az időt mulassuk,
rendszerint ahelyett, hogy a
saját dolgunkat végeznénk.
A szomszédolás alkalmával
sokszor kávézunk vagy teá-
zunk és megbeszéljük az élet
ügyes-bajos dolgait, de gyak-
ran egy-egy pletyka elmesélése is jó ürügyként szolgálhat a látogatásra.

Példa: Ha állandóan csak szomszédolsz, soha nem fogod befejezni a hímzést, amit
elkezdtél.
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�. Hiányérzet: en muchas culturas describen el sentido de hiányérzet, sin embargo,
hay pocos otros idiomas en los que hay una expresión específica para ella. Usamos
esta palabra cuando alguien se siente mal porque teme haber olvidado o abando-
nado algo. No debe confundirse hiányérzet con hiányzik que expresa un cierto an-
helo por otra persona u objeto, ya que hiányérzet es asociado más con sentimen-
tos de pánico, miedo y confusión.

Ejemplo: Biztos voltam benne, hogy mindent bepakoltam, de mikor már a repté-
ren voltam, hirtelen rám tört a hiányérzet. (Estaba seguro de que había empacado
todo, pero cuando estaba en el aeropuerto, de repente sentí hiányérzet.)

�. Bezzeg: Para los hablantes de otros idiomas, esta es quizás la palabra en la lista que
es la más difícil de interpretar. La palabra bezzeg comienza una oración cuando
abrimos la boca a una queja. Siempre presenta una comparación en la que repasa-
mos por qué otros están en una posición mucho mejor o más fácil en comparación
con nosotros. Inmediatamente después de la palabra se encuentra la persona en-
vidiada, seguida de una descripción de lo que le envidiamos.

Ejemplo: Bezzeg a nővéremnek már nem kell iskolába járnia és házifeladatot írnia,
milyen igazságtalanság! (Bezzeg mi hermana ya no tiene que ir a la escuela y ha-
cer tarea, ¡qué injusticia!)

�. Kertel: aunque la raíz de la palabra es jardín, este verbo no tiene nada que ver con
la naturaleza. Hacemos kertel cuando de repente nos sentimos en una situación
incómoda en la que no podemos decir la verdad y, en cambio, recurrimos a inco-
herencias. Quien kertel, en lugar de dar una respuesta directa y clara, está más bien
tirando humo para ganar tiempo para decidir qué decir.

Ejemplo: Ne kerteljél Pistike, most megcsináltad a házit vagy nem? (No kertelj, Pis-
tike, ¿hiciste la tarea o no?)

10. Szomszédol: este verbo, que se usa con mucha
frecuencia en toda Hungría, describe el proceso
de ir a visitar a nuestro vecino o un conocido que
vive cerca de nosotros para pasar el tiempo, ge-
neralmente en lugar de hacer nuestas responsi-
bilidades. A menudo tomamos café o té y discu-
timos las cosas buenas y problemáticas de la vi-
da, pero a menudo contar un rumor también pue-
de ser una buena excusa para un szomszédolás.

Ejemplo: Ha állandóan csak szomszédolsz, soha nem fogod befejezni a hímzést,
amit elkezdtél. (Si estás szomszédol todo el tiempo, nunca terminarás el bordado
que comenzaste.)
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Népmese: A só
Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban
volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lett
volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy or-
szág. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképp a három ország sem
volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a leg-
szebbik országát, amelyik őt legjobban szereti.
Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbiken:
– Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
– Mint a galamb a tiszta búzát – mondta a leány,
– Hát te, édes leányom? – kérdezte a középsőt.
– Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt.
– No, most téged kérdezlek – fordult a legkisebbikhez
–, mondjad, hogy szeretsz?
– Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! – felelte a kicsi királykisasszony.
– Mit beszélsz, te haszontalan lélek! – förmedt rá a király. – Kitakarodj az udvaromból,
de még az országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz!
Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg
úgy szeretik a sót – nem volt kegyelem: világgá kellett hogy menjen a kicsi királykis-
asszony.
Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe.
Onnan nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe,
szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában.
Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez
megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is ész-
revette a királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa odvába.
Utána megy a királyfi, s beszól:
– Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfalevél, s egy szó
nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi:
– Hé! ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol fe-
nekére!
A királykisasszony most sem mert szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:
– Hé! ki van itt? Szóljon, ember-e vagy ördög, mert mindjárt belövök!
De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy szipogva-
szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves könny-
hullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a ki-
rálykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép
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Cuento popolar: La sal
Había una vez un Rey anciano que tenía
tres hermosas hijas. Media pierna del Rey
ya estaba en el ataúd así que quería casar
las tres hijas. Después de todo, no iba a ser
difícil porque tenía tres países, por lo que
para cada hija le correspondía uno. Pero
así como no hay tres manzanas iguales,
los tres países no eran los mismos. Enton-
ces, el Rey le dijo a sus hijas que le daría
su país más hermoso a la que lo amaba
más.

Le preguntó a las chicas, comenzando por la mayor:
“Contéstame, dulce hija, ¿me quieres?”
“Como una paloma al trigo puro”, dijo.
“ ¿Y tú, mi dulce hija?”, le preguntó a la del medio.
“Mi padre, como el cálido verano a la brisa”.
“Bueno, ahora te pregunto”, le dijo a la más joven, “¿dime cómo me amas?”
“¡Como la gente a la sal!”, respondió la princesita.
“¡Qué estás hablando, alma inútil!”, gruñó el rey. “¡Sal de mi patio, incluso de mi país!
¡Ni siquiera te quiero ver si me amas así!”
No importaba cuánto llorara la princesa, rogara, no importaba cómo explicara que la
gente ama la sal, de todos modos no había piedad: la pequeña princesa tenía que irse.
La princesita salió en medio de un llanto amargo y se adentró en un bosque. No podía
salir de allí, buscó alojamiento en un árbol yermo, recogiendo fresas, frambuesas, mo-
ras, avellanas y viviendo sólo con lo que podía encontrar.
Una vez, un año después, el príncipe vecino pasó por allí, y vio a la princesa entre los
arbustos de frambuesa. Pero la princesa también vio al príncipe y corrió hacia el hue-
co del árbol con gran susto.
Entonces el príncipe preguntó:
– Quién está allí?
La princesa se metió en su cueva, temblando como una hoja de álamo, y ni una pala-
bra dijo. El príncipe preguntó de nuevo:
– Hola! quién está allí? ¿Eres humano o demonio? ¡Si eres humano, sal, si eres un de-
monio, ve al fondo del infierno!
La princesa tampoco contestó.
Por tercera vez, el príncipe preguntó:
– Hola! quién está allí? ¡Dime si eres un humano o un demonio, porque te disparo!
A todo esto la princesa ya estaba terriblemente asustada, llorizqueando salió de su es-
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volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába,
ott felöltöztette drága aranyos-gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet
sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek,
s csaptak akkora lakodalmat, hogy no.
Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két ga-
lamb. Azt mondta egyszer a király:
– No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért
kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot.
– Lelkem uram – mondja a királyné –, én másként most sem mondhatom. Azt kérdez-
te az édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót.
– Jól van – mondta a király –, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az édesa-
pád szíve.
Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befor-
dult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el
is ment a levél másnap, s harmadnap jött a király hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal ki-
rály az öreg királyt a palotába, a palotájának a legszebb szobájába, ottan már meg volt
terítve az asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál
finomabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsol-
ta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót
ne tegyenek.
No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal,
kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt.
Gondolta magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóbafőttben
majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket
szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem
harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen volt mind a sok drága pecsenye.
De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király:
– Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-főz?
– Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy bá-
tyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mák-
szem sót is tesz az ételekbe.
– No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallot-
tad, hogy nem szeretem?
– Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram – mondta a fiatal király.
Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legki-
sebb leánya.
Hej, istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elker-
gette a leányát, s azóta ország-világ kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legki-
sebbik leányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette
azt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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condite. Su ropa estaba raída, sucia, estaba avergonzada de sí misma, y con una amar-
ga lágrima le dijo al príncipe quién era y qué era. Al príncipe le gustó la princesa, por-
que no importaba lo harapienta que estaba, no importaba lo sucio que estuviera su
vestido, era hermosa, su rostro era agradable. Tomó su mano suavemente, la llevó a su
palacio, la vistió con un costoso vestido de oro y diamantes y no esperó dos semanas,
ni una, creo que ni un día, pero tal vez ni siquiera una hora, para casarse.
Pasó el tiempo, la joven pareja vivió en gran paz, se amaban como dos tortolitos. El
Rey dijo una vez:
“Bueno, esposa, cuando te vi por primera vez, realmente me preguntaba por qué tu pa-
dre te ahuyentó. Dime la pura verdad”.
“Mi alma, dijo la Reina, no puedo mentir. Mi padre me preguntó cómo lo amo, y yo res-
pondí: como la gente a la sal.”
“Está bien, dijo el Rey, haré algo, que sé que el corazón de tu padre dará un vuelco”.
No le dijo nada a su esposa qué iba a hacer, simplemente se dirigió a la otra habitación,
le escribió una carta al viejo Rey y lo invitó a almorzar. La carta fue enviada al día si-
guiente, y al tercer día el Rey llegó en un carruaje tirado por seis caballos. El joven Rey
condujo al viejo Rey a la sala más hermosa de su palacio, donde la mesa ya había si-
do puesta para dos personas. Se sentaron a la mesa, los mozos llevaron la comida más
deliciosa, pero para no confundir mi palabra, el joven Rey había ordenado que toda la
comida fuera cocinada y horneada sin sal para el viejo Rey.
Bueno, así fue el almuerzo! El viejo Rey probó la sopa, una cucharada, dos, pero inme-
diatamente dejó la cuchara, no podía comer la sopa, estaba tan sosa. El viejo Rey pen-
só para sí mismo que la sal había sido olvidada, pero estaría en la comida. No había ni
tanto como una semilla de amapola. Llevaron los filetes en una bonita línea, pero tu-
vieron que retirarlos, porque el viejo Rey simplemente lo lamió y ni los mordió, muchos
filetes caros insípidos.
Pero el viejo Rey ya no podía soportar sin pronunciar una palabra:
“¿Escucha, hermano, qué tipo de chef tienes para cocinar que lo hace sin sal?”
“Siempre se hornea y se cocina con sal, mi Majestad, mi hermano, pero he oído que a
mi hermano no le gusta la sal, así que le ordené que le cortaría la cabeza si le ponía el
tamaño de una semilla de amapola de sal en la comida.”
“Bueno, hermano, tú hiciste lo incorrecto, porque amo mucho la sal”. ¿De quién escu-
chaste que no me gustaba?
“De su hija, Su Majestad”, dijo el joven Rey.
En ese abrir y cerrar de ojos, la puerta se abre, entra la Reina, la hija menor del Rey an-
ciano.
¡Dios mío, el viejo Rey se puso feliz! Se arrepintió de corazón por haber ahuyentado a
su hija, y desde entonces la había buscado en todo el país. Así que le dio su país más
grande a su hija más joven. El joven Rey inmediatamente tomó posesión de ese país,
y todavía viven hoy si no murieron.
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Névnapok Magyarországon
A világ egy részén – többek között Magyarországon is – a születésnap mellett a név-
nap is a tradíció része. Érdekes, hogy bár több nyelvterületen megjelent névtárak fel-
tüntetik a névnapokat, ennek ellenére a legtöbb országban mégsem ülik meg. A név-
napolás hagyományának sehol nincs akkora szerepe, mint nálunk. Minden magyar
nyomtatott naptárban megtalálható annak a listája, melyik naphoz milyen kereszt-
név tartozik, s bár kevesen tudják, ezeket a Magyar Tudományos Akadémia Naptári
Bizottsága osztja be. Amikor az adott naptári naphoz tartozó keresztnevet viselő sze-
mély napja van, a családja, barátai felköszöntik őt, sok helyen azzal kezdve, hogy já-
tékosan meghúzzák a fülét. A Facebookhoz hasonló alkalmazások megjelenése előtt
gyakran a névnap fontosabb alkalmat biztosított az ünneplésre, mint a születésnap, hi-
szen a naptároknak köszönhetően mindenki nyomon tudta követni, kinek mikor van
névnapja, míg azt, hogy valaki mikor született, csak kevesen tudták. Magyar szokás-
hoz híven, köszöntsük fel mi is azokat, akik ebben a hónapban ünneplik a névnapju-
kat!
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Días del nombre en Hungría
En algunas partes del mundo, incluida Hungría, además de los cumpleaños, los ‘días del
nombre’ también son parte de la tradición. Curiosamente, en varias áreas de idiomas,
aunque las listas de nombres son indicadas en los calendarios, en la mayoría de los
países no se festejan los ‘días del nombre’. En ningún lugar juega esta tradicion un pa-
pel tan importante como en nuestro país. Todos los calendarios impresos húngaros
contienen una lista de los días con nombres asignados, y aunque pocos lo saben, es-
tos son distribuidos por el Comité del Calendario de la Academia Húngara de Ciencias.
Cuando el nombre de una persona es determinado para un día en el calendario, su fa-
milia y amigos lo saludan, en muchos lugares comenzando por tirar de las orejas en bro-
ma. Antes del advenimiento de aplicaciones como Facebook, los días de nombres a
menudo brindaban una ocasión más importante para celebrar que los cumpleaños, ya
que los calendarios permitían a todos llevar un registro de quién tenía un ‘día del nom-
bre’, mientras que pocos sabían cuándo había nacido alguien. De acuerdo con la cos-
tumbre húngara, ¡felicitemos también a los que celebran su ‘día del nombre’ este mes!
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Január/Enero
1. Fruzsina
2. Ábel
�. Benjámin
�. Leóna, Titusz
�. Simon
6. Boldizsár
�. Attila, Ramóna
�. Gyöngyvér
�. Marcell
10. Melánia
11. Ágota
12. Ernő
1�. Veronika
1�. Bódog
1�. Lóránd, Lóránt
16. Gusztáv
1�. Antal, Antónia
1�. Piroska
1�. Márió, Sára
20. Fábián, Sebestyén
21. Ágnes
22. Artúr, Vince
2�. Rajmund, Zelma
2�. Timót
2�. Pál
26. Paula, Vanda
2�. Angelika
2�. Karola, Károly
2�. Adél
�0. Martina
�1. Gerda, Marcella

Február/Febrero
1. Ignác
2. Aida, Karolina
�. Balázs
�. Csenge, Ráhel
�. Ágota, Ingrid
6. Dóra, Dorottya
�. Rómeó, Tódor
�. Aranka
�. Abigél, Alex
10. Elvira
11. Bertold, Marietta
12. Lídia, Lívia
1�. Ella, Linda
1�. Bálint, Valentin
1�. Georgina, Kolos
16. Julianna, Lilla
1�. Donát
1�. Bernadett
1�. Zsuzsanna
20. Aladár, Álmos
21. Eleonóra
22. Gerzson
2�. Alfréd
2�. Mátyás
2�. Géza
26. Edina
2�. Ákos, Bátor
2�. Elemér

Március/Marzo
1. Albin
2. Lujza
�. Kornélia
�. Kázmér
�. Adorján, Adrián
6. Inez, Leonóra
�. Tamás
�. Zoltán
�. Fanni, Franciska
10. Ildikó
11. Szilárd
12. Gergely
1�. Ajtony, Krisztián
1�. Matild
1�. Kristóf
16. Henrietta
1�. Gertrúd, Patrik
1�. Ede, Sándor
1�. Bánk, József
20. Klaudia
21. Benedek
22. Beáta, Izolda
2�. Emőke
2�. Gábor, Karina
2�. Irén, Írisz
26. Emánuel
2�. Hajnalka
2�. Gedeon, Johanna
2�. Auguszta
�0. Zalán
�1. Árpád

Április/Abril
1. Hugó
2. Áron
�. Buda, Richárd
�. Izidor
�. Vince
6. Bíborka, Vilmos
�. Herman
�. Dénes
�. Erhard
10. Zsolt
11. Leó, Szaniszló
12. Gyula
1�. Ida
1�. Tibor
1�. Anasztázia, Tas
16. Csongor
1�. Rudolf
1�. Andrea, Ilma
1�. Emma
20. Tivadar
21. Konrád
22. Csilla, Noémi
2�. Béla
2�. György
2�. Márk
26. Ervin
2�. Zita
2�. Valéria
2�. Péter
�0. Katalin, Kitti

Május/Mayo
1. Fülöp, Jakab
2. Zsigmond
�. Irma, Tímea
�. Flórián, Mónika
�. Adrián, Györgyi
6. Frida, Ivett
�. Gizella
�. Mihály
�. Gergely
10. Ármin, Pálma
11. Ferenc
12. Pongrác
1�. Imola, Szervác
1�. Bonifác
1�. Szonja, Zsófia
16. Botond, Mózes
1�. Paszkál
1�. Alexandra, Erik
1�. Ivó, Milán
20. Bernát, Felícia
21. Konstantin
22. Júlia, Rita
2�. Dezső
2�. Eliza, Eszter
2�. Orbán
26. Evelin, Fülöp
2�. Hella
2�. Csanád, Emil
2�. Magdolna
�0. Janka, Zsanett
�1. Angéla

Június/Junio
1. Tünde
2. Anita, Kármen
�. Klotild
�. Bulcsú
�. Fatime
6. Cintia, Norbert
�. Róbert
�. Medárd
�. Félix
10. Gréta, Margit
11. Barnabás
12. Villő
1�. Anett, Antal
1�. Vazul
1�. Jolán, Vid
16. Jusztin
1�. Alida, Laura
1�. Arnold, Levente
1�. Gyárfás
20. Rafael
21. Alajos, Leila
22. Paulina
2�. Zoltán
2�. Iván
2�. Vilmos
26. János, Pál
2�. László
2�. Irén, Levente
2�. Péter, Pál
�0. Pál



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

�1

Július/Julio
1. Annamária, Tihamér
2. Ottó
�. Kornél, Soma
�. Ulrik
�. Emese, Sarolta
6. Csaba
�. Apollónia
�. Ellák
�. Lukrécia
10. Amália
11. Lili, Nóra
12. Dalma, Izabella
1�. Jenő
1�. Örs, Stella
1�. Henrik, Roland
16. Valter
1�. Elek, Endre
1�. Frigyes
1�. Emília
20. Illés
21. Dániel, Daniella
22. Magdolna
2�. Lenke
2�. Kincső, Kinga
2�. Jakab, Kristóf
26. Anikó, Anna
2�. Liliána, Olga
2�. Szabolcs
2�. Flóra, Márta
�0. Judit, Xénia
�1. Oszkár

Augusztus/Agosto
1. Boglárka
2. Lehel
�. Hermina
�. Dominika, Dominik, Domonkos
�. Krisztina
6. Berta, Bettina
�. Ibolya
�. László
�. Emőd
10. Lőrinc
11. Tiborc, Zsuzsanna
12. Klára
1�. Ipoly
1�. Marcell
1�. Mária
16. Ábrahám
1�. Jácint
1�. Ilona
1�. Huba
20. István
21. Hajna, Sámuel
22. Menyhért, Mirjam
2�. Bence
2�. Bertalan
2�. Lajos, Patrícia
26. Izsó
2�. Gáspár
2�. Ágoston
2�. Beatrix, Erna
�0. Rózsa
�1. Bella, Erika

Szeptember/Septiembre
1. Egon, Egyed
2. Dorina, Rebeka
�. Hilda
�. Rozália
�. Lőrinc, Viktor
6. Zakariás
�. Regina
�. Adrienn, Mária
�. Adám
10. Hunor, Nikolett
11. Teodóra
12. Mária
1�. Kornél
1�. Roxána, Szeréna
1�. Enikő, Melitta
16. Edit
1�. Zsófia
1�. Diána
1�. Vilhelmina
20. Friderika
21. Máté, Mirella
22. Móric
2�. Tekla
2�. Gellért, Mercédesz
2�. Eufrozina, Kende
26. Jusztina, Pál
2�. Adalbert
2�. Vencel
2�. Mihály
�0. Jeromos

Október/Octubre
1. Malvin
2. Petra
�. Helga
�. Ferenc
�. Aurél
6. Brúnó, Renáta
�. Amália
�. Koppány
�. Dénes
10. Gedeon
11. Brigitta
12. Miksa
1�. Ede, Kálmán
1�. Helén
1�. Teréz
16. Gál
1�. Hedvig
1�. Lukács
1�. Nándor
20. Vendel
21. Orsolya
22. Előd
2�. Gyöngyi
2�. Salamon
2�. Bianka, Blanka
26. Dömötör
2�. Szabina
2�. Simon, Szimonetta
2�. Nárcisz
�0. Alfonz
�1. Farkas

November/Noviembre
1. Marianna
2. Achilles
�. Győző
�. Károly
�. Imre
6. Lénárd
�. Rezső
�. Zsombor
�. Tivadar
10. Réka
11. Márton
12. Jónás, Renátó
1�. Szilvia
1�. Aliz
1�. Albert, Lipót
16. Ödön
1�. Gergely, Hortenzia
1�. Jenő
1�. Erzsébet, Elizabet
20. Jolán
21. Olivér
22. Cecília
2�. Kelemen, Klementina
2�. Emma
2�. Katalin
26. Virág
2�. Virgil
2�. Stefánia
2�. Taksony
�0. Andor, András

December/Diciembre
1. Elza
2. Melinda, Vivien
�. Ferenc, Olívia
�. Barbara, Borbála
�. Vilma
6. Miklós
�. Ambrus
�. Mária
�. Natália
10. Judit
11. Árpád
12. Gabriella
1�. Luca, Otília
1�. Szilárda
1�. Valér
16. Aletta, Etelka
1�. Lázár, Olimpia
1�. Auguszta
1�. Viola
20. Teofil
21. Tamás
22. Zénó
2�. Viktória
2�. Ádám, Éva
2�. Eugénia
26. István
2�. János
2�. Kamilla
2�. Tamara, Tamás
�0. Dávid
�1. Szilveszter
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Mi történik ezekben a napokban a közösségben?

Ugyan a karantén kezdeti napjai igencsak nagy fejtörést jelentettek számunkra, főleg
nekem, hisz még csak két hete voltam köztetek, mikor elvágták a kapcsolatot köztünk,
egy kis kreativitásnak és improvizációnak köszönhetően hamar beletanultunk, hogy
hozzuk ki a legtöbbet a helyzetből. A különböző tematikájú előadások és összejövete-
lek mellett elindultak Zoom-on keresztül a gyerek és felnőtt magyarórák is, amelyek
mára már nagy sikerrel zajlanak.

A gyerekórákon énekelünk, meséket nézünk, szó- és egyéb játékokat játszunk. Legu-
toljára például egy dobókocka segítségével kisorsoltuk, minek milyen színű tárgyat
kellett találni a gyerekeknek a lakásban és megmutatniuk a kamerában. Ezzel a fiata-
lok a színek és tárgyak neveit, illetve a számokat is gyakorolták. Talán az egyik legem-
lékezetesebb alkalom a Szállást kérő róka című népmese megtekintése volt. Ez arra
inspirálta a gyerekeket, hogy gyönyörű állatos képeket rajzoljanak. Láthatjátok, milyen
lelkesen vesznek részt a fizikai távolság ellenére! Csak így tovább, hiszen nyelvében él
a nemzet!

A felnőtt órákon kicsit összetettebb témákon keresztül de ugyanolyan élvezetes és já-
tékos formában ismerkedünk elődeink anyanyelvével. Múlt héten gondolatban elu-
taztunk nyaralni, ki budapesti, ki patagóniai, ki mexikói utazást képzelt el magának.
Megtanultunk magyarul jegyet venni, bejelentkezni a hotelbe és útbaigazítást kérni.
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¿Qué está pasando en la comunidad en estos días?

Aunque los primeros días de la cuarentena fueron un gran dolor de cabeza para nos-
otros, especialmente para mí, ya que solo había pasado dos semanas en Argentina cuan-
do rompió la conexión entre nosotros. Gracias a un poco de creatividad e improvización,
aprendimos rápidamente a sacar el máximo provecho de la situación. Además de las
conferencias y reuniones sobre diversos temas, las clases de húngaro para niños y adul-
tos también comenzaron a través de Zoom, que ahora se llevan a cabo con gran éxito.

Durante las lecciones para niños, cantamos, miramos cuentos, jugamos juegos de pa-
labras y de otros tipos. Más recientemente, por ejemplo, usamos un dado para decidir
el objeto de color que los niños tenían que encontrar en su departamento y mostrar a
la cámara. Con esto, los jóvenes practicaron los nombres de los colores y objetos, así co-
mo los números. Quizás uno de los momentos más memorables fue ver el cuento po-
pular El Zorro que pide alojamiento. Esto inspiró a los niños a dibujar hermosos dibu-
jos de animales. ¡Pueden ver con qué entusiasmo participaron a pesar de la distancia
física! ¡Que esta tendencia siga, ya que la nación vive en su idioma!

En las clases para adultos, llegamos a conocer la lengua materna de nuestros predece-
sores a través de temas un poco más complejos, pero de una manera igualmente diver-
tida y lúdica. La semana pasada fuimos de vacaciones imaginarias; algunos imaginaron
un viaje a Budapest, algunos a la Patagonia y algunos a México. Aprendimos a comprar
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Játszottunk bingót a szavak könnyebb memorizálása érdekében és akasztófát az ABC
betűinek helyes kiejtésének gyakorlása végett. Hamarosan rövid nyelvtani tippekkel
teli YouTube videókkal is megörvendeztetlek majd benneteket, úgyhogy figyeljétek
lelkesen a közösségi média felületeinket.

Végül de nem utolsó sorban nagy sikerrel zajlanak szabadidős tevékenységeink. Min-
den hónap első és harmadik szombatján stresszoldó éneklésre gyűlünk össze, minden
második és negyedik hetén pedig Magyarországról szóló kvízt tartunk. A hangulat min-
dig bensőséges, sokat nevetünk és úgy információkra teszünk szert őshazánkról. Má-
jus utolsó hetén elindult a fiataloknak szóló klubunk is, ahol elsősorban a 1�-�0 éves
korosztályt várjuk egy kis beszélgetésre és nyelvi játékokra.

Nagy örömünkre szolgál, hogy miután megnyitottunk
néhány eseményt a többi diaszpóra számára, mi is egy-
re több meghívást kaptunk történelmi, kulturális és or-
szágismereti előadásokra. Együtt táncoltunk a Buenos
Aires-i Regős tánccsoporttal és még Uruguyaba is elju-
tottunk egy előadás erejéig a Hogar Húngaro kedves
meghívásának köszönhetően. Bár sokat panaszkodunk
arról, a karantén mennyire limitál minket, fontos észre-
venni és értékelni közösségteremtő erejét és azt, meny-
nyire összehozta a spanyol ajkú diaszpóraközösségeket.
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un boleto en húngaro, registrarnos en el hotel y pedimos direcciones. Jugamos bingo pa-
ra que sea más fácil memorizar las palabras y la horca para practicar la pronunciación co-
rrecta de las letras del ABC. Pronto los deleitaré con videos de YouTube llenos de breves
sugerencias gramaticales, entonces estén atentos a nuestros canales de redes sociales.

Por último, nuestras actividades de ocio han sido un gran éxito. El primer y tercer sábado
de cada mes nos reunimos para cantar con el propósito de aliviar el estrés, y cada segun-
da y cuarta semana realizamos un quiz sobre Hungría. El ambiente siempre es familiar, nos
reímos mucho y así obtenemos información sobre nuestra patria. En la última semana de
mayo, nuestro club para jóvenes también comenzó, donde esperamos principalmente a los
jóvenes de 12 a �0 años para una conversación y quizás un pequeño juego de lenguaje.

Estamos muy contentos de que después de abrir algu-
nos eventos a otras diásporas, también hemos recibido
más y más invitaciones para participar en charlas de his-
tória, cultura y de conocimentos sobre la patria húngara.
Bailamos con el grupo de baile Regős de Buenos Aires e
incluso llegamos a Uruguay para una presentación gra-
cias a la amable invitación del Hogar Húngaro. Si bien
nos quejamos mucho sobre la cuarentena que nos limi-
ta, es importante notar y apreciar su poder de construc-
ción comunitaria y cuánto ha unido a las comunidades
de la diáspora en América Latina.
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Olvasói visszajelzések
Szeretném ismét megköszönni az a sok kedves üzenetet, tá-
mogató és lelkesítő szavakat és a saját történeteket, amiket
küldtetek. Mindig szívesen hallok felőletek, úgyhogy írjatok
bátran!
Néhány hete közzétettem egy közvéleménykutatást, amely-
ben arra kerestem a választ, kik olvassák elsősorban a hírlapot
és milyen ötleteitek vannak, hogyan tudnánk tovább fejlődni.
Nagyon meglepett, hogy a válaszadók közel 60%-a Argentína
különböző Córdobán kívüli diaszpórájában lakik, illetve bő-
ven akad olyan is, akihez Amerikába, Kanadába vagy éppen
Magyarországra jutott el a hírlap egy ismerősén keresztül.
Csodálatos hír, hogy ekkora az érdeklődés, de remélem megértitek, hogy a fő hangsúly
továbbra is a helyi közösségen marad majd.
A visszajelzések rendkívül pozitívak voltak, had idézzek néhány véleményt:
Megtalálható benne minden téma, ami nekem tetszik :)
Kiváló kezdeményezés, gratulálok és kívánom, hogy sokáig megmaradjon!
Úgy gondolom, így kell folytani, ahogy most van. Dicséret Córdobának! Nagyon tetszik, hogy
megismerkedhetem Córdobát és az ottani magyarok történetét! Köszönöm a munkát!
Ünneplem a kezdeményezést!! Már nagyon sok ideje vártam rá.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a dicséret nem csak nekem szól, a hírlap nem csak
az én művem, a ti történeteitek nélkül nem jöhetne létre, úgyhogy folytassuk a közös
munkát és írjátok meg nekem kedvenc receptjeiteket, családotok történetét, küldjétek
el kedvenc verseteket vagy meséteket vagy bármit, amit szeretnétek megosztani!
Sokan kérdeztétek, meglett-e Luci, akit az előző számban kerestünk Follmann Jenci ké-
résére. Nagy örömmel osztom meg veletek a hírt, hogy nem csak Lucira találtunk rá, de
több olyan ember is kapcsolatba lépett Jencivel, aki vele együtt táborozott Villa del Di-
que-ben. Köztük van András is, aki így mesélt az újra egymásra találásról:
Kedves közösség; a figyelmeteket kérném. A klubunk májusi hírlapjának végén elolvashat-
tátok, hogy egy bizonyos Follmann Jenő arra kért mindenkit, működjön közre egy magyar
család felkutatása érdekében akik 1955-ben látták vendégül őt Argentínában. Nos. Az ideg-
sejtjeim kissé megfeszültek, és képes voltam arra, hogy visszaemlékezzem Follmann Jenőre,
mint egy korábbi cserkésztársamra, akivel egy sátron osztottuk. Ugyanabban a táborban
Villa del Duque-ben, ugyanabban az évben, 1955-ben. Hatalmas öröm volt mindkettőnk ré-
széről, hogy 65 év elteltével kapcsolatba léphettünk egymással. Őszinte köszönetem Judit ön-
zetlen munkájáért, aki a Córdobai Magyar Kör hírlapjával áthidalja a karantén által elői-
dézett távolságot.
Kívánok magunknak még több ilyen kellemes meglepetést, egymásra találást, nosz-
talgiázást és olvasással töltött meghitt pillanatokat!



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

��

Comentarios de los lectores
Me gustaría agradecerles nuevamente por los muchos men-
sajes amables, palabras de apoyo y aliento, y sus propias his-
torias que han enviado. Siempre me encanta saber de uste-
des, ¡así que escriban con valentía!
Hace unas semanas, publiqué una encuesta en la que buscaba
responder ciertas interrogantes: en primer lugar, quién lee la
revista y qué ideas tienen sobre cómo podríamos mejorarla.
Me sorprendió mucho que casi el 60% de los encuestados vi-
ven en varias diásporas fuera de Córdoba, y hay muchas per-
sonas a quién la revista ha llegado en Estados Unidos, Cana-
dá y Hungría a través de cualquier conocido. Es una noticia
maravillosa que hay tanto interés, pero espero que entiendan que el enfoque principal
seguirá siendo la comunidad local.
La respuesta fue extremadamente positiva, permítanme citar algunas opiniones:
Tiene todos los temas que me gustan :)
Excelente iniciativa, felicitaciones y que perdure en el tiempo!
Me parece que tiene que seguir así. Bien por Córdoba! Me encanta poder conocer la historia
de Córdoba y sus húngaros. Gracias por el trabajo!
Celebro la iniciativa!! Lo esperaba desde hace un tiempo.
Quiero enfatizar que los elogios no son solo para mí, el periódico no es solo mi traba-
jo, no podría crearse sin sus historias, así que ¡sigamos trabajando juntos y escríban-
me sus recetas favoritas, su historia familiar, envíenme sus poemas o cuentos favori-
tos o lo que sea que quieran compartir!
Muchos de ustedes han preguntado si hemos encontrado a Luci, a quien estábamos bus-
cando en el número anterior a pedido de Jenci Follmann. Me complace compartir con us-
tedes la noticia de que no solo hemos encontrado a Luci, sino que varias personas que acam-
paron con él en Villa del Dique también se han puesto en contacto con Jenci. Entre ellos es-
tá András, quien nos contó sobre la experiencia de encontrarlos de nuevo en estas palabras:
Querida comunidad; su atencion por favor. Habran leido al final del informe de nuestro club
de mayo que hay un tal Jenő Follmann que pide la colaboracioin de todos para poder loca-
lizar en la Argentina a una familia húngara que lo hospedó en el año 1955. Pues bien. Mis
neuronas se esforzaron un poco y pude recordar y ubicar a Jenő Follmann como ex camarada
de boyscout con quien compartimos la misma carpa y el mismo campamento en Villa del Du-
que el mismo año 1955. Fue una emorme alegria recíproca habernos contactado luego de
65 años. Mis mas sinceros agradecimientos a la abnegada labor de Judit quien con su revista
del Cordobai Magyar Kör acorta el distanciamiento social impuesto por la cuarentena.
¡Les deseo aún más sorpresas agradables, que se encuentren con amigos viejos de nue-
vo, nostalgia y momentos conmovedores con la lectura de la revista!
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Nagy Magyar Kvíz 2.
1. Mivel tiszteletlenség koccintani Magyarországon?
a) pálinka
b) sör
c) bor
d) Unicum

2. Melyik országgal a legrövidebb a magyar határ?
a) Horvátország
b) Szlovénia
c) Szlovákia
d) Szerbia

�. Kinek az emlékévét ünnepeljük 2020-ban?
a) Széchenyi István
b) Kossuth Lajos
c) Zrínyi Miklós
d) Batthyány Lajos

�. Mit talált fel Irinyi János?
a) a telefont
b) a dinamót
c) a számítógépet
d) a gyufát

�. Milyen állat Vuk, a híres magyar mesehős?
a) egér
b) ló
c) farkas
d) róka

6. Milyen karnevál Debrecen különlegessége augusztus 20-án?
a) lovas
b) táncos
c) virág
d) vízi

�. Be tud-e fagyni a Hévízi termál tó?
a) -10 fok kell hozzá
b) -20 fok kell hozzá
c) 0 fok alatt is
d) egyáltalán nem
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Gran Quiz Húngaro 2.
1. Con que es una falta de respeto brindar en Hungría?
a) palinka
b) cerveza
c) vino
d) Unicum

2. ¿Qué país tiene la frontera más corta con Hungría?
a) Croacia
b) Eslovenia
c) Eslovaquia
d) Serbia

�. ¿El aniversario de quién celebramos en el año 2020 en Hungría?
a) István Széchenyi
b) Lajos Kossuth
c) Miklós Zrínyi
d) Lajos Batthyány

�. ¿Qué inventó János Irinyi?
a) el teléfono
b) el dinamo
c) la calculadora
d) los fósforos

�. ¿Qué tipo de animal es Vuk, el famoso héroe húngaro de cuento de hadas?
a) ratón
b) caballo
c) lobo
d) zorro

6. ¿Qué tipo de carnaval es la especialidad de Debrecen el 20 de agosto?
a) ecuestre
b) baile
c) flores
d) acuático

�. ¿Se puede congelar el lago termal de Hévíz?
a) deben estar -10 grados
b) deben estar -20 grados
c) si, también abajo 0 grados
d) no, es imposible
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�. Magyarország minden Olimpián nyert aranyérmet, amin részt vett.
a) igaz
b) hamis

�. Melyik nyelv nem tartozik ugyanabba a nyelvcsaládba, mint a magyar?
a) észt
b) baszk
c) finn
d) mordvin

10. Mi volt a leggyakrabban adott férfi keresztnév 201�-ben?
a) László
b) István
c) Zoltán
d) Sándor

11. Hol található a legrégebbi egyetem Magyarországon?
a) Szeged
b) Debrecen
c) Pécs
d) Budapest

12. 1��1-ig baloldali közlekedés volt Magyarországon.
a) igaz
b) hamis

1�. Melyik költőnk élt legkorábban?
a) Petőfi Sándor
b) Csokonai Vitéz Mihály
c) Balassi Bálint
d) József Attila

1�. Mivel készül a Gundel palacsinta?
a) gesztenye
b) meggy
c) dió
d) karamell

1�. Mi a magyar eredetmondák legendás madara?
a) holló
b) sas
c) turulmadár
d) albatrosz

1B,2B,�C,�D,�D,6C,�D,�A,�B,10A,11C,12A,1�C,1�C,1�C
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�. Hungría ganó una medalla de oro en todos los Juegos Olímpicos, en los que participó.
a) cierto
b) falso

�. ¿Qué idioma no pertenece a la misma familia de idiomas que el húngaro?
a) estonio
b) vasco
c) finlandés
d) mordova

10. ¿Cuál fue el nombre masculino más comúnmente dado en 201�?
a) Ladislao
b) Esteban
c) Zoltán
d) Alejandro

11. ¿Dónde está la universidad más antigua de Hungría?
a) Szeged
b) Debrecen
c) Pécs
d) Budapest

12. Hasta 1��1, se transitaba por la izquierda en Hungría.
a) cierto
b) falso

1�. ¿Cuál de nuestros poetas vivió antes?
a) Sándor Petőfi
b) Mihály Csokonai Vitéz
c) Bálint Balassi
d) Attila József

1�. ¿Con cuál ingrediente se hacen los panqueques Gundel?
a) castaña
b) guinda
c) nuez
d) caramelo

1�. ¿Cuál es el legendario pájaro de las leyendas húngaras?
a) cuervo
b) águila
c) pájaro turul
d) albatros

1B,2B,�C,�D,�D,6C,�D,�A,�B,10A,11C,12A,1�C,1�C,1�C
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Petőfi Sándor:
Füstbement terv

Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.

(Dunavecse, 1���. április)

Sándor Petőfi:
El plan que se esfumó

Todo el camino a casa -
Yo estaba pensando:
Qué le voy a decir
A mi madre que hace tiempo que no la
he visto.

¿Qué le voy a decir primero
Cariñoso, hermosa a ella?
Cuando balanceó mi cuna
Y ella extendió su brazo

Y pasaron por mi mente
Innumerables pensamientos más
cariñosos y lindos
Mientras el tiempo parecía detenerse, el
carruaje siguió su camino.

Y al pisar su pequeña habitación...
Mi madre voló hacia mí...
Y yo me quedé colgando de sus labios,
sin poder pronunciar palabra alguna ..
Como lo hace una fruta desde su árbol.

(Dunavecse, abril de 1���)

Elegí esta poesía para compartir con uste-
des porque de niña la recitaba en varias
oportunidades con motivo del Día de la
madre. Es una poesía muy significativa por-
que cuántas veces nos pasa, que queremos
expresar con palabras el cariño y dedica-
ción de nuestra madre y en el momento del
encuentro nos quedamos sin palabras.

Zsuzsi Besenyi

Ezt a verset választottam, hogy megosz-
szam veletek, mert lánykoromban sok-
szor szavaltam anyák napjára. Egy nagyon
különleges vers, mert hányszor történik
meg, hogy ki akarjuk mutatni szavakkal
szeretetünket édesanyánk iránt, és mikor
találkozunk, szavak nélkül maradunk és
füstbe ment a tervünk.

Besenyi Zsuzsi
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(Forrás: Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv általános iskola 1. osztály)
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Útmutató a Córdobai Magyar Hírlapra történő regisztrációhoz

1. Írjátok be ezt a linket a böngészőbe (Google, Internet Explorer, Firefox):

http://tinyletter.com/CordobaiMagyarHirlap

2. Ennek kell megjelennie:

�. Írjátok be az e-mail címeteket és kattintsatok a „SUBSCRIBE” gombra.

�. Most a következő üzenet jelenik meg. Kattintsatok az 'I am not a robot' melletti
négyzetre, majd pedig a ’CONFIRM’ gombra.



Revista Húngara de Córdoba Junio 2020

��

Guía para registrarse para la Revista Húngara de Córdoba

1. Ingresan esta enlace en su browser (Google, Internet Explorer, Firefox):

http://tinyletter.com/CordobaiMagyarHirlap

2. Debe aparecer esto:

�. Ingresan su correo electronico y hacen clic en ’SUBSCRIBE’.

�. Ahora aparece la mensaje siguiente. Por favor, hacen clic a lado de ’I am not a ro-
bot’ y hacen clic en ’CONFIRM’.
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�. Ezt az üzenetet fogjátok kapni:

6. Most keressétek meg az emailt, ami a beérkező leveleitek közé érkezett!

�. Lehet, hogy az e-mail a ’junk’ könyvtárban található, ha nem találjátok, ellenőriz-
zétek ott is!

�. Kattintsatok az emailben található kék sorra ’Subscribe me to Revista Húngara de
Córdoba’!

�. Ha mindent helyesen csináltatok, ide kell jutnotok:

10. Ha nem érkeztetek meg ide, az azt jelenti, hogy még nem fejezték be a folyamatot,
és nem kaptam meg az e-mail címeteket, így a magazin nem érkezik majd meg hoz-
zátok a következő hónapban.

* * *
Írjatok nekünk és kövessetek minket!

cordobaimagyarkor@gmail.com
Facebook: Centro Húngaro de Córdoba
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�. Van recibir esta mensaje:

6. Ahora, tienen que buscar la email que llego en su bandeja de entrada.

�. Existe la posibilidad de que el correo electrónico esté en su ’correo no deseado’, ¡por
favour controlen ahí!

�. Hacen clic en la linea azul ’Subscribe me to Revista Húngara de Córdoba’:

�. Si hiceron todo bien, deben llegar aqui:

10. Si no llegan aqui, significa que no han completado el proceso y que yo no habré re-
cibido su email y así la revista no les llegará el proximo mes.

* * *
¡Escríbennos y síguennos!

cordobaimagyarkor@gmail.com
Facebook: Centro Húngaro de Córdoba


