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Kedves Közösség!
Gondolnátok, hogy már a Córdobai Magyar Hírlap ha-
todik számát tartjátok kezetekben? Ami egyben azt is
jelenti, hogy már fél éve vagyok itt veletek!

Bár a lakásból ritkán szabadultunk ki, sok minden
történt a fél év során. A hírlap első, márciusi száma a
kezdetleges 30 oldalból mára már majd’ 100 oldalas-
sá bővült, folyamatosan megújuló tartalommal a ti ér-
deklődéseteket és igényeiteket figyelembe véve. Napi
szinten kapok visszajelzéseket a világ minden tájáról
és tudom, hogy több száz ember olvassa cikkeinket.
Sokaknak a magyarul olvasás élményét hozza az éle-
tükbe, mások számára a nagyszülők főztjeinek illatát
idézi fel olvasói receptjeinknek köszönhetően.

A hírlap rövidke élete során régi barátokat egyesítettünk újra, a közösség tagjait hoz-
tunk közelebb egymáshoz személyes történeteik megosztásával és sokan saját csa-
ládjuk múltjára ismertek mások elbeszélésein keresztül. Sok újdonságot tanultunk az
anyaországról, a nyelvről és a kultúráról. Nyelvi rejtvényeket oldottunk meg, szépiro-
dalmat olvastunk. Remélem, számotokra is olyan fontos eszközévé vált a gyökerei-
tekhez való kötődés megélésének és a közösséggel való kapcsolattartásnak, mint szá-
momra.

És már itt is a legújabb szám, amely augusztus lévén nem is fókuszálhatna másra,
mint Szent Istvánra és az Államalapításra. Ebben a hónapban mesélek nektek ar-
ról, mi hogy emlékezünk meg augusztus 20-áról Magyarország különböző terüle-
tein és, hogy miért ez a nap lett az ország ünnepe. Ez e jeles nap jó alkalom arra
is, hogy kicsit megismerkedjünk a magyarok hagyatékával a nagyvilágban. Egyfe-
lől mesélünk nektek az első Córdobába érkezett és a városon nyomot hagyó ma-
gyarokról, illetve arról is szó esik majd, hol és hányan beszélik a magyar nyelvet
a világban és miért tartotta anyanyelvünket különlegesnek jó pár külföldi nyel-
vész.

Paula Trucco magyar kézműves projektjéről mesél majd, a finomságokról pedig ebben
a hónapban Papp Viktor és Fernández Csöme Karcsi gondoskodik. Amikor pedig ösz-
szejön a család, hogy a magyar ízeket élvezzétek, nem felejtsétek el kirakni a puzzle-t
és gyakorolni a nyelvtörőket, amelyeket a hírlap végén találtok!

Kellemes olvasást és jó szórakozást!

Molnár Judit
KCSP ösztöndíjas és szerkesztő
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¡Querida comunidad!
¿Pueden creer que ya tienen el sexto número del Pe-
riódico Húngaro de Córdoba en sus manos? ¡Lo que
también significa que hace medio año que yo estoy
aquí con ustedes!

Aunque raramente abandonamos el departamento,
sucedieron muchas cosas durante estos seis meses.
El primer número de la revista, en marzo, se ha ex-
pandido de las 30 páginas iniciales a casi 100 pági-
nas, con contenido constantemente actualizado para
satisfacer los intereses y necesidades de la comuni-
dad. Diariamente, recibo comentarios de todo el mun-
do y sé que cientos de personas están leyendo nues-
tros artículos. Para muchos, trae la experiencia de leer en húngaro a sus vidas, para
otros evoca el aroma de los guisos de las abuelas gracias a las recetas de los lectores.

Durante la corta vida de la revista, reunimos a viejos amigos, juntamos a los miembros
de la comunidad a través de compartir sus historias personales, ya que muchos reco-
nocían sobre el pasado de su propia familia en las historias de otros. Aprendimos mu-
chas novedades sobre nuestra patria, idioma y cultura. Resolvimos rompecabezas lin-
guisticos, leímos sobre literatura. Espero que se haya convertido para ustedes en una
herramienta importante para que experimenten el apego a sus raíces y de conectarse
con la comunidad, como lo ha sido para mí.

Y ya está aquí el último número que, siendo agosto, no podía sino centrarse en nadie
más que en San Esteban y el aniversario de la fundación del Estado. Este mes, les con-
taré sobre la comemoración del 20 de agosto en diferentes partes de Hungría y la ra-
zón por la cual este día se convirtió en nuestro día nacional. Esta ocasión también es
una buena oportunidad para conocer el legado de los húngaros en el mundo. Por un la-
do, les deleitamos con un artículo que conmemora a los húngaros que llegaron pri-
mero a Córdoba y dejaron una marca en la ciudad. Por otro lado, también les contaré
sobre dónde y cuántas personas hablan húngaro en el resto del orbe y por qué algunos
lingüistas consideran que nuestra lengua materna es especial.

Paula Trucco hablará sobre su proyecto de artesanía húngara, y Viktor Papp y Karcsi
Fernández Csöme se encargarán de las delicias este mes. Y cuando la familia se reúna
para disfrutar de los sabores húngaros, ¡no olviden armar el rompecabezas y practicar
los trabalenguas que encontrarán al final de la revista!

¡Buena lectura y buena diversión!

Judit Molnár
Becaria KCSP y editor
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Szent István, Magyarország államalapító királya
Szent István 975 körül látta meg napvilá-
got. Apja Géza Árpád-házból származó
magyar nagyfejedelem, anyja az erdélyi
Gyula vezér Sarolta nevű, Konstantiná-
polyban keleti rítus szerint megkeresztel-
kedett leánya volt. Születésekor a török
eredetű pogány Vajk nevet kapta, mely-
nek jelentése gazdag, más források sze-
rint igaz ember.

Szent Adalbert prágai püspök biztosítot-
ta az ifjú keresztény szellemű nevelését
és ő keresztelte Istvánná a fiút is az első
keresztény vértanú után. Már gyerekként
elsajátította a latin nyelvet, tudott írni és
olvasni, ami nem volt jellemző az uralko-
dókra ebben a korban. Testi neveléséről
is gondoskodtak, vadászni tanult és had-
járatokra gyakorolt.

995 körül Géza fejedelem elrendelte, hogy István II. Henrik bajor herceg lányát, Gi-
zellát vegye el feleségül, ezzel megkötve a magyar uralkodócsalád és egy európai ural-
kodócsalád közötti első dinasztikus házasságot. Az ifjú hölggyel bajor lovagok érkez-
tek Magyarországra, akik többnyire birtokokat kaptak és István segédcsapataivá vál-
tak.

István először csak a Nyitrai Hercegség ura volt, majd apja halála után gyűlést szerve-
zett Esztergomban, ahol fejedelemmé választatta magát a primogenitúra elvére hivat-
kozva. Ebben az időben az ország többi területét a különböző törzsfőnökök tartották ke-
zükben és Géza halála után Koppány, a Balatontól délre eső területek ura bejelentette
igényét a trónra. Apja, Tar Szerénd és Géza szerződésének értelmében a szeniorátus és
a levirátus elveire hivatkozott és Géza özvegyét, Saroltot is feleségül szándékozta ven-
ni.

A két trónra vágyó férfi a kérdés eldöntésére a fegyvereket hívták segítségül. Koppány
mellé főleg a pogányok sorakoztak fel, míg Istvánnak sok német támogatója akadt, akik
nehézlovas elithaderővel járultak hozzá a magyar fegyveresekből álló sereghez. A dön-
tő csatára a feltételezések szerint a Séd völgyében került sor, ahol Koppány életét vesz-
tette. István felnégyelte ellenségének testét és annak érdekében, hogy elrettentse azo-
kat, akik a királyi hatalomnak ellenszegülnek, a négy darabot az ország négy várának
kapujára akasztotta, majd elfoglalta Koppány birtokait.
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San Esteban, el rey fundador de Hungría
San Esteban nació alrededor de 975. Su
padre, Géza era un príncipe húngaro de la
casa de Árpád, y su madre, Sarolta era la
hija del líder de Transylvania Gyula,
quien fue bautizado en Constantinopla
según el rito oriental. En su nacimiento,
recibió el nombre pagano de origen turco
de Vajk, que significa hombre rico, o, se-
gún otras fuentes, un hombre verdadero.

El obispo San Adalberto de Praga propor-
cionó al joven una educación cristiana y
también bautizó al niño como Esteban
después del primer mártir cristiano. Ya de
niño dominaba el idioma latín, sabía leer
y escribir, lo que no era típico entre los go-
bernantes de esa época. También recibió
educación física, y aprendió a cazar y
practicó campañas.

Alrededor de 995, el Príncipe Géza ordenó que Esteban se case con Gizella, la hija del
príncipe bávaro Henrik II., concluyendo así el primer matrimonio dinástico entre la fa-
milia gobernante húngara y una familia gobernante europea. Con la joven dama, ca-
balleros bávaros llegaron a Hungría, que en su mayoría obtuvieron propiedades y se
convirtieron en las tropas auxiliares de Esteban.

Esteban fue primero solo el señor del ducado de Nitra, luego, después de la muerte de
su padre, organizó una reunión en Esztergom, donde se eligió príncipe, citando el prin-
cipio de primogenicidad. En este momento, el resto del país estaba en manos de varios
jefes tribales, y después de la muerte de Géza, Koppány, el señor de las áreas al sur del
lago Balaton, declaró su reclamo al trono. Bajo el contrato de su padre, Tar Szerdénd con
Géza, invocó los principios de antigüedad y levirato y anunció que tenía la intención
de casarse con la viuda de Géza, Sarolt.

Los hombres, que anhelaban los dos tronos, pidieron las armas para ayudar a resolver
el problema. Junto a Koppány, fueron principalmente los paganos quienes se alinearon,
mientras que Esteban tuvo muchos partidarios alemanes que contribuyeron con la ca-
ballería pesada al ejército de militantes húngaros. Se cree que la batalla decisiva tuvo lu-
gar en el valle de Séd, donde Koppány perdió la vida. Esteban cortó en cuatro el cuerpo
de su enemigo y, para disuadir a quienes se oponían al poder real, colgó las cuatro pie-
zas en las puertas de los cuatro castillos del país y luego ocupó las fincas de Koppány.
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A harc során az is kockán
forgott, hogy a keleti vagy
a nyugati vallás felé for-
dul-e az ország, hiszen
Magyarország geopoliti-
kai helyzeténél fogva két
nagyhatalom közé ékelő-
dött. István győzelmével a
német hatás erősödött és
Magyarország a nyugat
felé fordult.

István II. Szilveszter pá-
pától koronát és apostoli
áldást nyert, aminek kö-
vetkeztében az ország be-
tagozódott az európai ha-
talmi rendszerbe és meg-
alakult a keresztény, füg-
getlen Magyar Királyság.
István az első törvény-
könyvének bevezetőjé-
ben Isten kegyelméből
uralkodó királynak ne-
vezte magát és országát
Szent Máriának ajánlotta.

A koronázás a hagyomány szerint az új évezred első napján történt, de a pontos dá-
tumról megoszlanak a vélemények: valószínűleg 1000. december 25-e, vagy 1001. ja-
nuár elseje között történhetett. A koronázási szertartásra néhány forrás szerint Eszter-
gomban, más feltételezések szerint Székesfehérvárott került sor, de azt biztosan tudjuk,
hogy a német hagyományokat követték a ceremónián és olajjal is felkenték Istvánt. A
koronázás a Magyar Királyság első királyává tette.

Hatalmának megszilárdításáért Gyula nagybátyja és Keán, bolgárok és szlávok vajdá-
ja ellen vezetett hadat, így még nagyobb területhez jutott. Leánytestvéreit politikai cé-
lok által vezérelve házasította, Sarolta nevű húgát a Felvidéken élő Aba Sámuelhez ad-
ta feleségül, akinek országrésze ezzel beolvadt Istvánéba. Másik testvérét, Ilonát a ve-
lencei dózséhoz, Orseolo Ottóhoz adta, mellyel rendezte a megromlott magyar-bizán-
ci viszonyt. Ebből a házasságból született utóduk, Orseolo Péter örökölte később István
trónját.
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Durante la lucha, también estaba en juego si el país adoptaba las religiones orientales
u occidentales, ya que Hungría estaba atrapada entre dos grandes potencias debido a
su posición geopolítica. Con la victoria de Esteban, la influencia alemana se fortaleció
y Hungría se volvió hacia el oeste.

Esteban recibió una corona y la bendición apostólica del Papa en la víspera de Año
Nuevo, como resultado de lo cual el país se convirtió en parte del sistema europeo de
poder y se formó el reino cristiano e independiente de Hungría. En la introducción de
su primer código, Esteban se llamó a sí mismo el rey reinante por la gracia de Dios y
encomendó su país a Santa María.

La coronación tenía lugar tradicionalmente el primer día del nuevo milenio, pero las
opiniones se dividen en la fecha exacta: probablemente podría haber tenido lugar en-
tre el 25 de diciembre de 1000 o el 1 de enero de 1001. La ceremonia de coronación
tuvo lugar en Esztergom según algunas fuentes, y en Székesfehérvár según otras su-
posiciones, pero sabemos con certeza que se siguieron las tradiciones alemanas en la
ceremonia y Esteban también fue ungido con aceite. La coronación lo convirtió en el
primer rey del Reino de Hungría.

Para consolidar su poder,
libró una guerra contra su
tío Gyula y Khan, un voi-
voda de búlgaros y esla-
vos, de modo que ganó
aún más territorio. Casó a
sus hermanas guiado por
objetivos políticos. Así ca-
só a su hermana Sarolta
con Samuel Aba, que vi-
vía en las Felvidék, y cu-
ya tierra se fusionó con la
de Esteban. Casó a su otra
hermana, Ilona, con el
duque de Venecia, Otto
Orseolo, con quien resta-
bleció la deteriorada rela-
ción húngaro-bizantina.
Su descendiente de este
matrimonio, Peter Orseo-
lo, más tarde heredó el
trono de Esteban.
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István egész életét a Kárpát-medencei egység megteremtésének szentelte és mindvé-
gig azon munkálkodott, hogy a kereszténységet elterjessze. Törvényei az ezeréves ma-
gyar törvénytár alapját képezik. Géza és Sarolt egyházpolitikájának kiterjesztéseként
Esztergomban érsekséget alapított, így a magyar egyház függetlenedhetett a némettől.
Ezt követően Kalocsán is érseki székhelyet hozott létre és Észak-Erdély átvételét köve-
tően megalapította az erdélyi püspökséget. Zarándokokat győzött meg, hogy teleped-
jenek le az országban és befejezte a pannonhalmi bencés apátság építését. Megépítet-
te az esztergomi székesegyházat, a székesfehérvári koronázó bazilikát és az óbudai
Szent Péter és Pál-templomot. Az apátságokban és kolostorokban támogatta a latin
írásbeliség megalapozását, iskolák működtek, ahol a szerzetesek az európai keresz-
tény kultúrát oktatták, gyorsan a művelődés szellemi központjaivá válva.

Az Intelmek Szent István király Imre herceghez szóló intelmei a korszak legjelentősebb
magyar irodalmi alkotása, melyben utódjának ad tanácsokat a kormányzásról. Bár miu-
tán a legtöbb gyermeke még fiatal korában elhunyt, István király minden reményét Im-
rébe helyezte, a herceg egy vadászbaleset során elhunyt, így István vér szerinti utód
nélkül maradt. Utódaként Orseolo Pétert jelölte ki és mivel tartott tőle, hogy Vazul ma-
gának követelheti majd a trónt, megvakíttatta őt és fiait elűzte Magyarországról.

1038. augusztus 15-én távozott az élők sorából. Végakaratának megfelelően Székesfe-
hérváron helyezték örök nyugalomra, az általa alapított Nagyboldogasszony-baziliká-
ban. I. László király kezdeményezésére VII. Gergely pápa avatta szentté 1083-ban fia-
talabbik fiával, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt. Ő volt az is, aki az augusz-
tus 20-ai dátumot ünnepnappá tette, ugyanis ezen a napon emeltették oltárra I. István
relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ezzel kanonizálva a királyt.
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Esteban dedicó toda su vida a la creación de la unidad de la cuenca de los Cárpatos y
trabajó para difundir el cristianismo. Sus leyes forman la base de la ley milenaria hún-
gara. Como una extensión de la política de la iglesia de Géza y Sarolt, fundó una ar-
quidiócesis en Esztergom, para que la iglesia húngara pudiera independizarse de los
alemanes. Después de eso, también estableció un asiento de arzobispo en Kalocsa y,
después de hacerse cargo del norte de Transilvania, fundó el obispado de Transilvania.
Persuadió a los peregrinos a establecerse en el país y completó la construcción de la
abadía benedictina en Pannonhalma. Construyó la Catedral de Esztergom, la basílica
de la coronación en Székesfehérvár y las iglesias de San Pedro y San Pablo en Óbuda.
En las abadías y monasterios apoyó la fundación de la escritura latina, había escuelas
donde los monjes enseñaban la cultura cristiana europea, convirtiéndose rápidamen-
te en los centros espirituales de la cultura.

Las advertencias al Príncipe Imre por parte del Rey San Esteban son las obras literarias
húngaras más importantes de la época, en las que Esteban aconseja a su sucesor sobre
el gobierno. Aunque después de que la mayoría de sus hijos murieron a una edad tem-
prana, el rey Esteban puso todas sus esperanzas en Imre, el príncipe murió en un ac-
cidente de caza, dejando a Esteban sin un sucesor de su sangre. Nombró a Peter Orse-
olo como su sucesor y, temiendo que Vazul pudiera reclamar el trono para sí mismo, lo
cegó y expulsó a sus hijos de Hungría.

El 15 de agosto de 1038, dejó las filas de los vivos. De acuerdo con su voluntad, fue en-
terrado en Székesfehérvár, en la Basílica de la Asunción fundada por él. Por iniciativa
del rey Ladislao I. fue consagrado por el papa Gregorio VII. en 1083 junto con su hijo
menor, el príncipe Imre y el obispo Gellert. También fue él que convirtió la fecha del
20 de agosto en un día festivo, ya que en este día las reliquias de Esteban fueron erigi-
das en el altar de la basílica de Székesfehérvár, canonizando así al rey.
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Augusztus 20. nálunk és Magyarországon
Augusztus 20-a Szent István király napja és ezzel együtt az egyik legrégebbi magyar
ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és ezeréves folytonosságának
emléknapja. Minden magyar számára fontos dátum, amikor visszagondolhatunk őse-
inkre és hálát adhatunk nekik, amiért ma a magyar nemzet részét képezhetjük. De va-
jon milyen, az eseményhez kötődő hagyományok alakultak ki és hogyan ünnepeljük
meg ezt a fontos emléknapot Magyarország különböző területein és itt Córdobában?

Hagyományok Budapesten

Körmenet

A Szent Jobb István király csodálatos mó-
don épségben maradt jobb kézfejének
maradványa, amely a magyar nemzet
egyik legfontosabb ereklyéje és szimbó-
luma. A Szent István halálát követő trón-
viszály idején a kincstár őre, Merkus el-
rejtette a legenda szerint természetes mó-
don mumifikálódott kézfejet, hogy megó-
va azt a megbecstelenítéstől. A testrészt,
melynek csodálatos erőt tulajdonítottak,
László király 108�-ben István gyűrűje
alapján felismerte és visszaszerezte. Az
ereklyét a budapesti Szent István-bazili-
kában lévő Szent Jobb-kápolnában őrzik,
de a tiszteltének kifejezésére augusztus
20-a alkalmával a honvéd koronaőrség
körmenet során hordozza körbe azt. A

körmenetben részt vesznek az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, a püs-
pöki konferencia tagjai, Erdő Péter bíboros, a közjogi méltóságok és állami tisztségvi-
selők, illetve a plébániák zarándokcsoportjai is.

Mesterségek ünnepe

Augusztus 20-a alkalmából kerül megrendezésre az ország legnagyobb kézműves fesz-
tiválja, a Mesterségek Ünnepe. A rendezvény, melynek helyszínéül a Budai Vár törté-
nelmi környezete szolgál, a régi vásárok hangulatát kívánja megeleveníteni. A meste-
rek négy napon keresztül mutatják be népi mesterségük fortélyait, sokszor még a kö-
zönséget is bevonva az alkotás folyamatába. A színpadokon népzene szól, táncelőa-
dások láthatóak és hagyományőrző csoportok lépnek fel, míg a kézművesek kirako-
dóvásár formájában árulják portékáikat.
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El 20 de agosto en la tierra madre y en Córdoba
El 20 de agosto es el día de San Esteban y, al mismo tiempo, una de las fiestas húnga-
ras más antiguas, el día de la fundación del país y la continuidad milenaria del estado
cristiano húngaro. Es una fecha importante para todos los húngaros cuando pode-
mos recordar a nuestros antepasados y agradecerles que podemos ser parte de la na-
cion húngara de hoy. Pero, ¿qué tradiciones relacionadas con el evento se han des-
arrollado y cómo celebran este importante día de conmemoración en diferentes par-
tes de Hungría y aquí en Córdoba?

Tradiciones en Budapest

La procesión

El remanente de la mano derecha del rey
San Esteban, que sobrevivió de una ma-
nera maravillosa, es uno de los símbolos
más importantes de la nación húngara.
Durante la contienda que siguió a la
muerte de San Esteban, el tesorero Mer-
kus escondió la mano, que de acuerdo a
una leyenda se momificó naturalmente,
para protegerla de los actos de falta de
respeto. La parte del cuerpo a la que se
atribuyó una fuerza maravillosa fue reco-
nocida en base del anillo de Esteban y re-
clamada por San Ladislao en 108�. La re-

liquia se conserva en la Capilla de la Santa Diestra en la Basílica de San Esteban en
Budapest, pero en honor a su reverencia el 20 de agosto la Guardia de la Corona de
Hungría la lleva encabezando la procesión. A la procesión asisten órdenes de los Ca-
balleros del Apóstol, miembros de la Conferencia Episcopal, luego el cardenal Péter
Erdő, dignatarios de derecho público y funcionarios estatales, y luego grupos de pa-
rroquias peregrinas.

Festival de artesanía

El 20 de agosto se lleva a cabo el festival de artesanía más grande del país, el Festival
de Artesanía. El evento, que tiene lugar en los alrededores históricos del Castillo de Bu-
da, tiene como objetivo recordar la atmósfera de las antiguas ferias. Los maestros pre-
sentan los trucos de su oficio popular durante cuatro días, a menudo involucrando in-
cluso a la audiencia en el proceso de creación. Los escenarios presentan música fol-
clórica, espectáculos de danza y grupos tradicionales, mientras que los artesanos ven-
den sus artículos expuestos en la feria.
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Ízek utcája

A Szent István-napi rendezvények kísérő-
eseményeként egy évtizedes hagyo-
mányra tekint vissza a Magyar Ízek Utcá-
ja, ahol a látogatóknak lehetőségük van
végigkóstolni Magyarország kulináris re-
mekeit. A válogatott, minőségi alapa-
nyagokból készült magyar kézműves élel-
miszerek felvonultatása a Kárpát-meden-
ce különböző tájainak gasztronómiai spe-

cialitásaira összpontosít, találkozást biztosítva az őstermelőkkel és a konyhaművészet
magas szintű gyakorlóival. A kiállított és megkóstolható termékek között szerepelnek
a hús- és tejtermékek, gyógynövénykészítmények, péksütemények, lekvárok, gyü-
mölcslevek, kézműves sörök, borok és pálinkák. Az utca fontos eleme a Magyar Pék-
szövetség által kínált, igazi kovászos újbúza lisztjéből készült kenyér, hiszen augusztus
20-a egyben az új kenyér ünnepe is, így a nemzeti színekkel átkötött cipó az ünnepi asz-
tal elengedhetetlen eleme.

Az ország tortája

Magyarország születésnapját megünneplendő, 2007 óta minden év augusztus 20-án
megválasztják az ország tortáját. A versenyre az ország bármely cukrászdája nevezhet,
olyan újdonságokkal rukkolva elő, amelyek hagyományos magyar ízeket, színeket és hoz-
závalókat vonultatnak föl. A kiválasztást négyfordulós verseny során egy neves szakmai
zsűri végzi, amely az ízvilágon kívül figyelembe veszi azt is, hogy a torta mennyire rep-
rezentálja hazánkat. Az első verseny során egy madártej torta vitte el a pálmát, de azóta
nyert már szilvásgombóc torta, pálinkás torta és máktorta is. A tortát az Ízek utcájában van
lehetősége megkóstolni az érdeklődőknek, de aki nem jut el Budapestre, az se aggódjon,
mert az ország több száz cukrászdájában egyszerre szelik fel a különleges édességet.
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Calle de sabores

Como evento paralelo a los eventos del Día de San Esteban, la Calle de los Sabores Hún-
garos recuerda una tradición de décadas, donde los visitantes tienen la oportunidad de
probar las obras maestras culinarias de Hungría. El desfile de alimentos artesanales hún-
garos seleccionados, hechos con ingredientes de alta calidad, se centra en las especiali-
dades gastronómicas de diferentes regiones de la cuenca de los Cárpatos, asegurando una
reunión con productores primarios y practicantes de artes
culinarias de alto nivel. Los productos sabrosos exhibidos
incluyen carne y productos lácteos, hierbas, pasteles, mer-
meladas, jugos, cervezas artesanales, vinos y pálinka. Un
elemento importante de la calle es el pan hecho de masa de
harina de trigo nuevo que ofrece la Asociación de Panade-
ros de Hungría, ya que el 20 de agosto también es una ce-
lebración del nuevo pan, por lo que el pan atado con colo-
res nacionales es una parte esencial de la mesa festiva.

El pastel del país

Para celebrar el cumpleaños de Hungría, todos los años desde 2007, el pastel del país
es elegido el 20 de agosto. Cualquier pastelería en el país puede participar en la com-
petencia, presentando novedades que muestran sabores, colores e ingredientes tradi-
cionales húngaros. La selección se realiza durante una competencia de cuatro rondas
por un jurado profesional de renombre, que, además del mundo del gusto, también
tiene en cuenta cuán representativo es el pastel de Hungría. Durante la primera com-
petencia un pastel de ’madártej’ se llevó las palmas, pero desde entonces también ha
ganado un pastel de ’gombóc’ de ciruela, un pastel de pálinka y un pastel de semillas
de amapola. Los interesados pueden probar el pastel en la Calle de los Sabores, pero
aquellos que no llegan a Budapest tampoco deberían preocuparse, porque se especia-
lizan en los dulces especiales en cientos de confiterías en el país.
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Tűzijáték

A budapesti programot
a híres tűzijáték zárja,
amelynek megtekinté-
sére sokan vidékről is a
fővárosba utaznak. A
Duna két partja megte-
lik az ünneplő sereggel,
hiszen legtöbbször du-
nai uszályokról és a
Lánchídról lövik fel a ra-
kétákat, de sokan az er-
kélyekről, háztetőkről
vagy éppen a budai he-
gyek kilátóiból figyelik a

műsort. Miután elhangzik a Himnusz, pontban 9 órakor elkezdődik a vizuális effektek
fellövése: zenei kíséret mellett fél órán keresztül csillannak fel szebbnél szebb nemzeti
színű tűzijátékok az égen. A műsor során 12 tonna robbanóanyagot felhasználásával
21.000 effektet jelenítenek meg.

Hagyományok az ország más településein

Debreceni virágkarnevál

Az Európában egyedülállónak számító
augusztus 20-án megrendezett debreceni
virágkarnevál egyben hazánk egyik leg-
népszerűbb kulturális rendezvénye is. Az
19��-ban útjára indított fesztivál köz-
ponti eleme a felvonulás, amely során
több tucat virágkompozícióval díszített
karneváli kocsi halad végig a városon tán-
cosok és hagyományőrző csoportok kísé-
retében. A rendezvényhez több százezer

szál élővirágot használnak fel, a kocsik platóján megjelenített kompozíciók rendre 5
méter magasak és 12 méter hosszúak és az ünnephez kapcsolódó összeállításokon túl
csak a készítők fantáziáján múlik, hogy milyen képeket jelenítenek meg. A virágból ki-
rakott Szent Korona minden évben felvonultatásra kerül, ahogy Debrecen látképe is, de
könnyen találkozhatunk itt ufóktól kezdve sárkányokon át még őslényekkel is. Az ese-
ményt évente közel félmillióan látogatják, így a kétszázezres lakosú város az ünnepi hét
alkalmával több mint kétszeresére duzzad.
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Fuegos artificiales

El programa de Budapest
se cierra con la famosa ex-
hibición de fuegos artifi-
ciales, a la que muchas
personas viajan desde el
campo hasta la capital. Las
dos orillas del Danubio es-
tán llenas de la audiencia
celebradora, ya que la ma-
yoría de las veces los fue-

gos artificiales se disparan desde las barcazas del Danubio y el Puente de las Cadenas,
pero muchas personas ven el espectáculo también desde los balcones, los tejados o
desde los miradores de las colinas de Buda. Una vez que se toca el Himno, los efectos
visuales comienzan a dispararse a las 9 en punto: con acompañamiento musical, los
hermosos fuegos artificiales de colores nacionales brillan en el cielo durante una ho-
ra. Durante el espectáculo, se mostrarán 21,000 efectos usando 12 toneladas de ex-
plosivos.

Tradiciones en otras localidades del país.

Debrecen, Carnaval de Flores

El Carnaval de Flores en Debrecen del 20
de agosto es único en toda Europa y es
también uno de los eventos culturales
más populares en Hungría. Lo central pa-
ra el festival, que fue lanzado en 19��, es
el desfile, en el que docenas de carruajes
de carnaval decorados con arreglos flora-
les pasean por la ciudad, acompañados
por bailarines y grupos tradicionales.
Cientos de miles de flores naturales se

utilizan para el evento y las composiciones que se muestran en la plataforma de los ca-
rruajes tienen 5 metros de alto y 12 metros de largo respectivamente, y además de las
compilaciones relacionadas con el evento, depende de la imaginación de los creado-
res ver qué imágenes se muestran. La Corona Sagrada, formada por flores, se desfila to-
dos los años, al igual que los paisajes de Debrecen, pero podemos encontrarnos fácil-
mente con criaturas primitivas, ovnis y dragones también. Al evento asisten casi me-
dio millón de personas al año, por lo que la ciudad de doscientas mil personas se hin-
cha más de dos veces durante la semana festiva.
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Székesfehérvár

Székesfehérvár is kiváló célpont lehet au-
gusztus 20-án, hiszen aki ide látogat, a
Székesfehérvári Királyi Napokban vehet
részt, amely mára már majd’ két hetessé
nőtte ki magát. Fontos része az augusztus
1�-i szentmise, mely során a város püs-
pöke megerősíti Szent István országfela-
jánlását Szűz Máriának, hiszen első kirá-
lyunk halála előtt ezt a felajánlást Szé-
kesfehérváron tette. A 2013-as Szent Ist-

ván emlékév óta a székesfehérvári megemlékezés a Koronázási Ünnepi Játékokat is
magába foglalja. Ennek során minden évben más király élete elevenedik meg és az ün-
nep fénypontja, hogy nézők az uralkodó koronázásán is részt vehetnek az egykori ko-
ronázóbazilika romjai fölé emelt szabadtéri színpadon. Mindeközben színes kulturá-
lis kavalkád kínál kiváló programokat az egész család számára. Az esemény keretein be-
lül kerül megrendezésre a Nemzetközi Néptáncfesztivál, amelyre az egész világból ér-
keznek hagyományőrző tánccsoportok. A Hősök tere falaira hatalmas mozgó képre-
gényt vetítenek az éppen reflektorfényben lévő király életréről, a belvárosban pedig
történelmi fesztivál zajlik. Az augusztus 20-i nap fénypontja a Fehérvári Királyok Me-
nete, amely végén ünnepi díszközgyűlést tartanak. Az eseményt komolyzenei koncert
és tűzijáték zárja.

És hogy ünneplünk mi Córdobában?

Córdobában hagyományosan az augusz-
tus 20-ai összejövetel az év legnépsze-
rűbb eseménye, amely a legtöbb klubtag
által látogatott. Nem ritka, hogy akár 100
ember is összejön az egész napos rendez-
vényre. Minden évben együtt készítünk
egy nagy ebédet, amelyről nem hiányoz-
hat a Dobos torta sem. Ezt követően előa-

dást tartunk az ünnephez kapcsolódó témakörökből, mint Szent István, a Honfoglalás,
a Szent Jobb vagy éppen arról, hogyan ünneplik augusztus 20-át Magyarországon. A na-
pot népi játékokkal zárjuk, sokat beszélgetünk, de a legfontosabb, hogy együtt vagyunk
és újra látjuk egymást. 2019-ben igazán különlegesre sikerült a megemlékezés, hiszen
a konzul is meglátogatott minket és fogadalomtételre is sor került, amely méltó módon
megkoronázta az ünnepet.
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Székesfehérvár

Székesfehérvár también puede ser un ex-
celente destino el 20 de agosto, ya que
aquellos que visiten aquí pueden partici-
par en los Días Reales de Székesfehérvár,
que ahora ha crecido hasta casi dos se-
manas de duración. Una parte importan-
te es la misa del 1� de agosto, durante la
cual el obispo de la ciudad confirma la

ofrenda del país de San Esteban a la Virgen María, comemorando que realizaba esta
ofrenda en Székesfehérvár antes de la muerte de nuestro primer rey. Desde el Año del
Recuerdo de San Esteban en 2013, la conmemoración en Székesfehérvár también in-
cluye los Juegos Festivos de la Coronación. Durante esto, la vida de otro rey cobra vida
cada año y lo más destacado de la celebración es que los espectadores también pue-
den participar en la coronación del gobernante en el escenario al aire libre erigido so-
bre las ruinas de la antigua basílica de coronación. Mientras tanto, una colorida ca-
balgata cultural ofrece excelentes programas para toda la familia. Como parte del even-
to, se lleva a cabo el Festival Internacional de Danza Popular, al que asistirán grupos de
danza tradicional de todo el mundo. Un gran cómic animado sobre la vida del rey es
el centro de atención, se proyecta en las paredes de la Plaza de los Héroes, y se celebra
un festival histórico en el centro de la ciudad. Lo más destacado del día el 20 de agos-
to es la Marcha de los Reyes de Fehérvár, al final de la cual se realiza una asamblea ce-
remonial. El evento se cierra con un concierto de música clásica y fuegos artificiales.

¿Y cómo celebramos nosotros en Córdoba?

En Córdoba, la reunión del 20 de agosto
es tradicionalmente el evento más popu-
lar del año, al que asisten la mayoría de
los miembros del club. No es raro que
hasta 100 personas se reúnan para el
evento de todo el día. Todos los años ha-

cemos un gran almuerzo juntos, de cual la torta Dobos tampoco puede faltar. Después
de eso, damos una conferencia sobre temas relacionados con el evento, sobre San Es-
teban, la Conquista de la cuenca de los Cárpatos, la Mano Derecho Santa o cómo se ce-
lebra el 20 de agosto en Hungría. Terminamos el día con juegos folclóricos, hablamos
mucho y lo más importante es que estamos juntos y nos volvemos a ver. En 2019, la
conmemoración fue realmente especial, ya que el cónsul también nos visitó y se hizo
un voto, que coronó la celebración de una manera digna.
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Besenyi Zsuzsi: Kiemelkedő magyarok
a 447. évfordulóját ünneplő Córdoba történetében

„Nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is kell lenni.”
(Robert Capa)

Córdoba, más néven „La Docta” Argentina
egyik legnagyobb városa és Córdoba tar-
tomány fővárosa. Az ország szívében ta-
lálható város kiemelkedik múzeumaival,

gyarmati építészetével, történelmi épületeivel és az első egyetemi épülettel, amit az or-
szágban építettek. A Córdobai Nemzeti Egyetem az ország legrégebbi egyeteme és az el-
ső az amerikai kontinensen. Hosszú múltra tekint vissza, olyan eseményekben gazdag,
amelyek nemcsak a kulturálisak és tudományosak, hanem politikaiak és szociálpoli-
tikaiak is. A város 2020. július �-án ünnepelte fennállásának ��7-ik évfordulóját.

Mikor érkeztek ide az első olyan magyarok, akik nyomot hagytak ezen a régión?

A spanyol nyelvű „Segismundo” című életrajzában Asperger Zsigmond magyar jezsui-
ta jelenik meg, mint „magyar orvos”, aki a jezsuita szemináriumban folytatta tanul-
mányait. 1717-ben érkezett Buenos Airesbe, 172�-ig a Córdobai Egyetem professzora
volt, majd Paraguay-ba költözött, ahol sikeresen harcolt a pestisjárvány ellen. Felette-
sei véleménye szerint fellépése nélkül a rezervátumok indiánjainak fele elpusztult vol-
na. Asperger megvizsgálta a környék gyógynövényeit és növényeit, és több mint 100
gyógynövényreceptet készített, amelyeket „Missziós kódex” néven szerkesztettek. Ez
a Rio de la Plata-i gyógyászat korai történetének fontos fejezete.

A magyar jezsuiták közül kiemelkedő volt Orosz László (1�97-
1773), aki egy XII. századi régi magyar családból származott.
Pappá válása után misszionáriusként utazott Dél-Amerikába.
Közismert szakműveltsége miatt kinevezése után a a teológia
és filozófia professzorává választották a jezsuita tartományi fő-
városban, a Córdobai Egyetemen. 173�-ben már az egyetem
rektora volt, később „felügyelöként” azt a 30 keresztény indián

falut ellenőrizte, amelyek Paraguay legfontosabb missziói voltak és emiatt közel �000
kilométert járt be. 17�2-ben rektorként megszervezte a Colegio San Ignacio de Buenos
Aires-t. Buenos Aires kormányzójának, Domingo Ortiz de Rosasnak támogatásával
nagyszámú jezsuita kontingenst hozott Európából a paraguayi missziókba. Megépí-
tette a Buenos Aires-i jezsuita kollégiumot a jelenlegi San Telmo negyed szomszédsá-
gában. 17�5-ben megvalósította egy régi álmát: nyomdát hozott létre Córdobában,
amely az első volt a Río de la Plata országaiban. Ez a nyomda két évtizeddel később át-
került Buenos Aires-be, mint az „Árva Gyermekek Királyi Nyomdája”.
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Susie Besenyi: Húngaros destacados
en la historia de Córdoba que celebra su 447º aniversario

“No alcanza con ser talentoso, sino también hay que ser húngaro”.
(Robert Capa)

Córdoba, también llamada “La Docta” es
una de las ciudades más grandes de la Ar-
gentina y la capital de la Provincia de Cór-
doba. Esta ciudad del interior de Argenti-

na se destaca por sus museos, arquitectura colonial, edificios históricos y por haber
albergado la primera universidad de la Argentina. La Universidad Nacional de Córdo-
ba es la más antigua del país y una de las primeras del continente americano, que cuen-
ta con una larga historia, rica en acontecimientos que la convirtieron en un importan-
te foco de influencia, no sólo cultural y científico, sino también político y social. La
ciudad cumplió su ��7mo aniversario el � de julio de 2020.

¿Desde cuándo hay registro de húngaros que dejaron sus huellas en esta región?

En su biografía en español titulado “Segismundo”, el jesuita húngaro Zsigmond Asper-
ger figura como el “médico de Hungría”, porque lo era antes de iniciar sus estudios en
un seminario jesuita. Llegó a Buenos Aires en 1717, fue profesor en la Universidad de
Córdoba hasta 172� y luego se trasladó a Paraguay para combatir, exitosamente, una
epidemia de peste. En la opinión de sus superiores, sin su acción curadora la mitad de
los indios de la reducción hubieran perecido. Asperger investigó las hierbas y plantas de
la zona y preparó más de 100 recetas de herboristería, editadas bajo el nombre “Códi-
ce Misionero”, un capítulo importante de la temprana historia de medicina rioplatense.

Entre los jesuitas húngaros se destacó especialmente László Orosz
(1�97-1773), proveniente de una antigua familia húngara, siglo
XII. Viaja como misionero a Sudamérica luego de ordenarse sa-
cerdote. Por su conocida erudición, apenas llegado lo nombran
profesor de teología y de filosofía en la capital provincial jesuita,
en la Universidad de Córdoba. En 173� ya es rector de la Univer-
sidad y más adelante, como “visitador”, supervisa las 30 aldeas

indias cristianas con las misiones más importantes del Paraguay. Recorre casi �000 kiló-
metros. En 17�2 organiza el Colegio San Ignacio de Buenos Aires, como rector. Con el apo-
yo del gobernador de Buenos Aires, Domingo Ortiz de Rosas, trae un gran contingente de
jesuitas desde Europa para las misiones del Paraguay. Construye el Colegio Jesuita de Bue-
nos Aires en el actual barrio de San Telmo. En 17�5 logra un viejo sueño: establecer una
imprenta en Córdoba, la primera en todos los países del Río de la Plata. Esta imprenta pa-
só después de dos décadas a Buenos Aires, como la “Real Imprenta de los Niños Expósitos”.
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A 20. század elején újabb kiemelkedő magyarokkal találkozhatunk: közülük egy Kron-
fusz János, egyetemi tanár és kiváló építész, aki sok Buenos Aires-i középület-projek-
tet tervezett. Neokoloniális stílusával hagyott nyomot a város Obrero negyedén, ő ké-
szítette többek között a Caraffa múzeumot és a Törvényszék homlokzatát. Szintén jól
ismert Jagsich Iván, geológus, egyetemi tanár, aki az argentin meteorológiai kutatás
alapítója.

1998-ban, a Buenos Aires-i Egye-
tem Társadalomtudományi Kará-
val együttműködve, magyar törté-
neti eseményekről szóló szemlél-
tető előadássorozatot szerveztek,
az UBA professzorának, Dr. Vár-
nagy Tamásnak a vezetésével.
1999-ben konferencia sorozatot
tartottak az argentin jezsuiták
munkájáról a Mindszentynumban,
a bolíviai nagykövet, Dr. Manfred

Kempff és a neves argentin történész és író, Lucía Gálvez és Dr. Székásy Miklós közre-
működésével, mely során kiemelték a magyar jezsuiták hozzájárulását a spanyol gyar-
mati kultúrához. 2000-ben, a millenniumi év alkalmával, a Sanmartiniano Intézetben
tartottak előadásokat a magyar történelemről, amelyeket az UBA professzorai, Székásy
Miklós és Várnagy Tamás, valamint az Argentin Írók Társasága tartottak a történész és
zenész, Kurucz László közreműködésével.

Becslések szerint jelenleg kb. 30 000 magyar vagy közvetlen magyar leszármazott van
Argentínában. Azonban ha figyelembe vesszük az összes eredeti bevándorlót 1900 óta,
akik nem magyarokkal házasodtak és akiknek gyerekei születtek, akkor helyesebbnek
tűnik úgy becsülni, hogy 100.000 argentin érben csörgedezik magyar vér.

Nagyra értékeljük a Székásy Miklós által összeállított és Haynalné Kesserű Zsuzsanna által
átdolgozott és kiegészített kiadványt, amely ezen cikk alapjául szolgált.
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A principios del siglo XX nos encontramos con otros húngaros de mérito: János Kron-
fusz, profesor universitario y destacado arquitecto, a quien se deben muchos proyec-
tos de edificios públicos de Buenos Aires. El arquitecto húngaro marcó la ciudad con
su estilo neocolonial en el barrio Obrero, el museo Caraffa y la fachada de la Legisla-
tura. Además, Iván Jagsich, geólogo, profesor universitario fue el fundador de la inves-
tigación meteorológica argentina.

En 1998, en colaboración con la
Universidad de Buenos Aires, Fa-
cultad de Ciencias Sociales, se or-
ganizaron conferencias ilustrativas
sobre hechos históricos húngaros,
dirigidos por el profesor de la UBA,
el Dr. Tomás Várnagy. En 1999, se
realizó en el Mindszentynum una
serie de conferencias sobre la obra
de los jesuitas en la Argentina, con
la colaboración del embajador de

Bolivia, el Dr. Manfred Kempff, la renombrada historiadora y escritora argentina, Sra. Lu-
cía Gálvez y el Dr. Nicolás Székásy, destacándose la contribución de los jesuitas húnga-
ros a la cultura colonial argentina. En 2000, con motivo del año del milenio, hubo con-
ferencias sobre la historia de Hungría en el Instituto Sanmartiniano, dictadas por los
profesores de la UBA, los doctores Nicolás Székásy y Tomás Várnagy y en la Sociedad
Argentina de Escritores, por medio del historiador y musicólogo, el Sr. Ladislao Kurucz.

Se estima que actualmente hay unos 30.000 húngaros o sus descendientes directos
en la Argentina, aunque si tomamos en cuenta a todos los inmigrantes originales des-
de 1900, quienes se casaron con no-húngaros y tuvieron descendencia, podemos es-
timar que en las venas de no menos de 100.000 argentinos fluye sangre húngara.

Agradecemos la recopilación realizada por Nicolás Székásy, revisado y ampliado por Susana
Kesserű de Haynal, que sirvió como base para este artículo.
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Kézművesség, ami összeköt
Amikor a hungarikumokra gondolunk, sokaknak a tipikus magyar ételek és italok, a
magyar találmányok vagy épített örökségünk jut eszébe. Azonban méltán lehetünk
büszkék azokra az iparművészeti alkotásokra is, amelyek népi hagyományainkban
gyökereznek. Ismerkedjünk most meg ezek közül hárommal: a magyar porcelánnal, a
hímzéssel és a csipkével!

Porcelán

Herend

A Magyar Örökség részét képező Herendi
Porcelánmanufaktúra 182�-ben alapult
és azóta is méltó módon őrzi az alapítók
szellemiségét. A nyers porcelánmassza
megmunkálásától a korongozáson és ön-
tésen át a kemence értéket teremtő tüzé-
nek megrakásán keresztül a festőecset
utolsó simításáig minden kézi úton törté-
nik mind a mai napig Herenden.

Az manufaktúra elődjeként szolgáló fajansz- és kőedénykészítő műhelyet Stingl Vince
alapította, de egy évtized elteltével átadta azt a tőkeerős Fischer Mórnak, aki teljes mér-
tékben a porcelángyártásra tért át. Számítását kiválóan megtalálta a tevékenységben és
olyan sikerre vitte a gyárat, hogy az elnyerte még a császári és a királyi udvari szállító cí-
met is. Ezen kívül a magyar arisztokrácia itt rendelte meg porcelánkészleteinek kiegé-
szítését, ha azokból eltört egy-egy darab és a pótlómunkáknak köszönhetően a manu-
faktúra számtalan olyan régi motívumot tartott meg, amelyet más gyárak rég elfeledtek.
Így lehet az, hogy mára a repertoárját 1� ezer különböző fehér forma, � ezer különböző
festett minta és összesen mintegy �� millió különböző porcelán termék képezi.

A Herendi Porcelánmanufaktúra műkö-
dését három alappillérre helyezi, ezek: a
nyereséges gazdasági társaságként mű-
ködés elve, a társadalmi felelősség elve,
és a szolidaritás elve. A Herendi márka az
elegancia, a kényeztetés, a kiváló minőség
és a kézi készítés szimbóluma, mely al-
kotói szerint az „érzékek gyönyörűségét”
kínálja porcelánba égetve. A porcelángyár sikertörténetét olyan díjak fémjelzik, mint az
1851-ben és 18�2-ben Londonban, 18�7-ben Párizsban, 1873-ban Bécsben, 1935-ben
Brüsszelben és 1937-ben ismét Párizsban, különböző világkiállításokon elnyert díjak.



Revista Húngara de Córdoba Agosto 2020

25

Artesanías que conectan
Cuando pensamos en los hungaricum, a muchas personas les viene a la mente las co-
midas y bebidas típicas húngaras, inventos húngaros o nuestro patrimonio construí-
do. Sin embargo, también podemos estar justificadamente orgullosos de las obras de
arte aplicado que tienen sus raíces en nuestras tradiciones populares. Conozcamos
tres de ellos ahora: la porcelana húngara, los bordados y la puntilla.

Porcelana

Herend

La fábrica de porcelana de Herend, que for-
ma parte del patrimonio húngaro, fue fun-
dada en 182� y desde entonces ha preser-
vado el espíritu de los fundadores de ma-
nera digna. Desde el amasado de la pasta de
porcelana en bruto hasta el torneado y la
fundición, pasando por la cocción del hor-
no, hasta el alisado final con pincel, todo se
hace a mano en Herend hasta el día de hoy.

El taller de loza y menaje de cocina, el precursor de la fábrica, fue fundado por Vince Stingl,
pero una década después fue entregado al capitalista Mór Fischer, quien cambió por com-
pleto a la producción de porcelana. Encontró su elección excelentemente en la actividad y
llevó la fábrica a tal éxito que incluso ganó el título de provedor de la corte imperial y real.
Además, la aristocracia húngara ordenó el reemplazo de sus porcelanas aquí, si una de ellas
se rompía. Gracias al trabajo de reemplazo, la fábrica conservaba numerosos motivos an-
tiguos que otras fábricas habían olvidado hacía mucho tiempo. Por lo tanto, es posible que
hoy su variedad consista en 1� mil formas blancas diferentes, � mil patrones pintados di-
ferentes y un total de aproximadamente �� millones de productos de porcelana diferentes.

La actividad de la fábrica de porcelana de He-
rend está fundada en tres pilares básicos: el
principio de operar como una empresa econó-
mica rentable, el principio de responsabilidad
social y el principio de solidaridad. La marca
Herend es un símbolo de elegancia, mimos, al-
ta calidad y artesanía que, según sus creadores,
ofrece la “belleza de los sentidos” quemada en
porcelana. La historia de éxito de la fábrica de porcelana está marcada por premios co-
mo los ganados en 1851 y 18�2 en Londres, en 18�7 en París, en 1873 en Viena, en
1935 en Bruselas y nuevamente en 1937 en París, en varias exposiciones mundiales.
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A pécsi Zsolnay

A pécsi Zsolnay Porcelángyárat 1852-ben
alapította Zsolnay Miklós, átvéve a csőd-
be ment lukafai keménycserép manufak-
túrát. Azonban a fejlesztést és gépesítést
nélkülöző műhely nem bírta a piaci ver-
senyt és az is a csőd szélére került. Ekkor
vette át Zsolnay Vilmos az üzemet, az
utolsó pillanatban megmentve azt az el-
árverezéstől és ezt követően hosszan kí-

sérletezett a különféle agyag- és mázfajtákkal, hogy a legjobb minőségű művészi ke-
rámiát gyárthassa.

A gyár fejlődéséhez a külföldi szakembereken kívül Zsolnay egész családja hozzájá-
rult. Az üzem olyannyira a család szeme fényévé vált, hogy lakóházukat a gyár terüle-
tére helyezték át. Zsolnay Vilmos rendíthetetlen kitartásának eredményeként az ele-
fántcsontszínű máz és a magastűzű díszítés tökéletes technikájával a gyárat európai
szintre emelte. Első elismerését az 1873-as bécsi világkiállításon nyerte el, melynek
következtében az uralkodó Ferenc József-renddel tüntette ki. Ezután az üzem virág-
zásnak indult és a századfordulón már a Kárpát-medence teljes területére szállított
építészeti kerámiát, dísztárgyakat és porcelánkészleteket.

A korszak legkiválóbb hazai építészeivel
dolgoztak együtt annak érdekében, hogy
időtálló, olcsó és nemes kerámiát állítsa-
nak elő épületdíszítés céljából. Ma Zsolnay
porcelán díszíti például a budavári Mátyás-
templomot, az Iparművészeti Múzeumot,
az Országházat és az új Műcsarnokot. A
fontos kulturális helyszínt megünneplen-
dő, a gyár területén a 2010-es Európa kulturális fővárosa egyik kulcsprojektjeként új vá-
rosrészt alakítottak ki Zsolnay Kulturális Negyed néven. Ezen kívül 2019 óta Zsolnay por-
celánból készített díszkút díszíti a Budapest belvárosában található József nádor teret.

Hollóháza

A Hollóházi Porcelángyár 1777-ben alakult meg a Károlyi grófok birtokán, Magyaror-
szág legrégebbi porcelángyáraként. Eredetileg üveghutaként működött, ahol poharak,
palackok és üvegedények készültek. Azonban mivel távol esett a főbb közlekedési vo-
nalaktól és a nyersanyaglelőhelyektől, gróf Károlyi a Telkibányán működő Regéci por-
celángyár sikerén felbuzdulva 1831-ban kőedénygyárrá alakította át a hutát, a saját
birtokán lévő kaolinra alapozva.
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Zsolnay en Pécs

La fábrica de porcelana Zsolnay en Pécs
fue fundada por Miklós Zsolnay en 1852,
asumiendo la quiebra de la fábrica de
baldosas duras de Lukafa. Sin embargo, el
taller, que carecía de desarrollo y meca-
nización, no podía competir en el merca-
do y por eso también estuvo al borde de
la bancarrota. Fue entonces cuando Vil-
mos Zsolnay se hizo cargo de la planta,

evitando que se subaste en el último minuto y luego experimentó durante mucho tiem-
po con diferentes tipos de arcilla y esmalte para producir la cerámica artística de me-
jor calidad.

Además de los profesionales extranjeros, toda la familia de Zsolnay contribuyó al des-
arrollo de la fábrica. La planta se volvió tan brillante a los ojos de la familia que su vi-
vienda fue reubicada en la fábrica. Como resultado de la inquebrantable perseveran-
cia de Vilmos Zsolnay, el fabricante lo elevó al nivel europeo con su técnica perfecta de
esmalte de marfil y decoración de alto fuego. Obtuvo su primer reconocimiento en la
Feria Mundial de Viena en 1873, como resultado de lo cual fue galardonado con la Or-
den del reinante Francisco José. Después de eso, la planta comenzó a florecer y para el
cambio de siglo ya estaba entregando cerámicas arquitectónicas, adornos y juegos de
porcelana a toda el área de la cuenca de los Cárpatos.

Trabajaron con algunos de los mejores arquitectos locales de la época para hacer ce-
rámicas atemporales, económicas y nobles para la decoración de edificios. Hoy, la por-
celana de Zsolnay adorna, por ejemplo, la Iglesia de Matías en Buda, el Museo de Ar-
tes Aplicadas, el Parlamento y el nuevo Salón de Arte. Para celebrar el importante es-
pacio cultural, se estableció una nueva parte de la ciudad llamada Barrio Cultural Zsol-
nay en el sitio de la fábrica como uno de los proyectos clave de la Capital Europea de
la Cultura 2010. Además, desde 2019, una fuente decorativa hecha de porcelana Zsol-
nay ha adornado la plaza Palatino József en el centro de Budapest.

Hollóháza

La fábrica de porcelana de Hollóháza se estableció en 1777 en la propiedad de los con-
des de Károlyi, como la fábrica de porcelana más antigua de Hungría. Originalmente
funcionaba como una fábrica de vidrio donde se fabricaban vasos, botellas y frascos
de vidrio. Sin embargo, como estaba lejos de las principales líneas de transporte y los
depósitos de materia prima, el Conde Károlyi, alentado por el éxito de la fábrica de
porcelana Regéc en Telkibánya, convirtió la cabaña en una fábrica de cerámica de pie-
dra en 1831, basada en el caolín que poseía.
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A termékpaletta a 70-es évekig főleg a kö-
zéprétegek, kisnemesek igényeit szolgál-
ta ki. Jellemzően a paraszti formák, a
szebbnél szebb kulacsok, imakönyv ala-
kú pálinkás butykosok, vízhordó edé-
nyek, kannák, korsók, fali tányérok talál-
hatók az edények között. A minták is az
egyszerű naturális, virágmintás díszítést
képviselik.

Hírnevét a kézzel készült edényei, asztali készletei, dísztányérjai, kulacsai, tálai és kor-
sói hozták meg. Legjelentősebb éveit Ist-
ványi Ferenc vezetése alatt élte 18�0 és
1902 között, aki hatalmas fejlődést ér el
az edények festésében. Ebben az időben
továbbra is jelentősek a természet ihlette
formák, mint a virágcsokrok és gyü-
mölcságak, mely dekorelemek apáról-fiú-
ra, kézről-kézre öröklődtek. Hamarosan a
Zsolnay gyár hatására megjelentek a ma-
gyaros és törökös minták is, melyeket a
gyár megújított és átformált. A millen-
nium éveiben pedig a hazafias feliratok
kerültek a tányérokra, kulacsokra.

Bár a világháborúk során súlyos károkat szenvedett és 19�8-ban államosították, az
1972-ben befejezett rekonstrukció eredményeképpen egy európai szintű, korszerű
gyárrá alakult át. A propán-bután gázfűtésű alagút kemencék lehetővé tették a ke-
ményporcelán felé fordulást, míg a foglalkoztatottak száma közel 1000-re emelkedett.
Az újvonalú, modern, művészi igényű hollóházi porcelán díszműáru és háztartási
edényáru iránt úgy belföldön, mint külföldön megnőtt a kereslet: Japántól Ausztráliáig
a világ több pontjára exportál a gyár.

A gyár fennállása során sok kiváló festőt
és művészt alkalmazott, akik közül talán
Szász Endre a legismertebb, aki hosszú
éveken keresztül tervezett a gyárnak. A
jellegzetes dekorjaival díszített terméke-
ket előszeretettel vásárolják a gyűjtők. A
hollóházi porcelán 2017 óta hivatalosan
is hungarikumnak számít.
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Hasta la década de 1970, la gama de pro-
ductos cubría principalmente las necesi-
dades de las clases medias y los peque-
ños nobles. Por lo general, las formas
campesinas, botellas más hermosas,
aguardientes en forma de libros de ora-
ción con brandy, jarras de agua, jarrones
y platos de pared se encuentran entre los
productos. Los patrones representan una
simple decoración natural con motivos
florales.

Su fama fue ganada por sus utensilios hechos a mano, vajillas, platos decorativos, can-
timploras, tazones y jarras. Vivió sus años más significativos bajo el liderazgo de Ferenc
Istványi entre 18�0 y 1902 quien progresó tremendamente en pintar macetas. En ese
momento, las formas inspiradas en la naturaleza, como los ramos de flores y las raci-
mos de frutas, que son elementos decorativos transmitidos de padres a hijos, de ma-
no a mano, siguen siendo importantes. Pronto, bajo la influencia de la fábrica Zsolnay,
también aparecieron motivos húngaros y turcos, que fueron renovadas y remodela-
das por la fábrica. Y en los años del milenio, se colocaron inscripciones patrióticas en
platos y botellas.

Aunque sufrió daños severos durante las
Guerras Mundiales y se nacionalizó en
19�8, la reconstrucción, completada en
1972, la transformó en una fábrica mo-
derna a nivel europeo. Los hornos de tú-
nel calentados con gas butano y propano
permitieron cambiar a porcelana dura,
mientras que el número de empleados
aumentó a casi 1,000. La demanda de
adornos de porcelana y utensilios do-
mésticos modernos y artísticos de nueva
línea ha crecido en el país como en el ex-
tranjero: la fábrica exporta de Japón hasta Australia a varias partes del mundo.

Durante la existencia de la fábrica, empleó a muchos pintores y artistas excelentes,
quizás el más conocido de los cuales fue Endre Szász, quien diseñó para la fábrica du-
rante muchos años. Los coleccionistas adoran los productos decorados con sus deco-
raciones distintivas. La porcelana de Hollóháza ha sido oficialmente Hungaricum des-
de 2017.
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Hímzés

Matyóföld

A közel 200 éves múltra visszatekintő
matyó hímzés azokat az alkotásokat öleli
fel, amelyek Matyóföldön, az Alföld észa-
ki részén készültek. A matyók színpom-
pás, gazdagon hímzett viseleteikkel már
a 19. század elejétől elkülönültek kör-
nyezetüktől. Eredetileg lepedővégeket,
ingujjakat, kendőket és kötényaljakat hí-
meztek különböző színekkel, amelyek

mind konkrét jelentéssel bírtak. A fekete a föld színe, melyből a termés és az élet sar-
jad. A piros az öröm, a sárga a nyár, a Nap színe, a kék a bánaté, az elmúlásé. Az I. vi-
lágháborút követően megjelent a zöld, mint a gyász színe: a háború halottjaira való
emlékezésül zöld folyókával hímezték körül a kötényeket. Legjellegzetesebb díszítőe-
lemei a pünkösdirózsa, a szívrózsa, a madár és a csigavonal, de később a tulipános le-
velek és a bimbók is a matyó hímzőkultúra elengedhetetlen részévé váltak. Alapvető öl-
téstechnikái a lapos öltés és a száröltés, illetve Mezőkövesden elterjedt a matyó nyol-
casöltés is.

Mint a női, mind a férfi viseletet tekintve
az ország leggazdagabb motívum- és szín-
világát képviseli. Mivel az 1950-es évek-
től a népviseletek egyre kevésbé képezték
a mindennapok részét, az, hogy a mai na-
pig ilyen szinten jelen van a kultúrában,
elsősorban a néprajzkutatóknak köszön-
hető, akik részletesen dokumentálták a
hagyományt.



Revista Húngara de Córdoba Agosto 2020

31

Bordado

Matyóföld

El bordado matyó, que data de hace casi
200 años, cubre las obras realizadas en
Matyóföld, en la parte norte de la Gran
Llanura. Los matyós se han destacado de
su entorno desde los principios del siglo
XIX con sus trajes coloridos y ricamente
bordados. Originalmente, los extremos de
las sábanas, mangas, chales y delantales
se bordaban con diferentes colores, todos

los cuales tenían un significado específico. El negro es el color de la tierra de donde bro-
tan la fruta y la vida. El rojo significa alegría, el amarillo verano y el color del sol, el
azul es de tristeza, de fallecimiento. Después de la Primera Guerra Mundial, el verde
apareció como el color del luto: los delantales fueron bordados con un bordecito ver-
de para conmemorar a los muertos de la guerra. Sus elementos decorativos más ca-
racterísticos son las peonías, rosas de corazón, pájaros y espirales, pero más tarde las
hojas y brotes de tulipán también se convirtieron en una parte esencial de la cultura
del bordado matyó. Sus técnicas básicas de costura son puntadas planas y puntadas se-
cas, y las puntadas en ocho de matyó también están muy extendidos en Mezőkövesd.

En términos de ropa para hombres y mu-
jeres, representa la combinación de colo-
res y motivos más rica del país. Como los
trajes folclóricos se han convertido cada
vez menos en parte de la vida cotidiana
desde la década de 1950, su presencia en
este nivel en la cultura hasta el día de hoy
se debe en gran parte a los etnógrafos que
han documentado la tradición en detalle.



Córdobai Magyar Hírlap 2020. augusztus

32

Kalocsa

A hímzéskultúra másik magyar központ-
ja Kalocsa városa és a környékbeli tele-
pülések. A helyi hímzés jellegzetességei
a lyukhímzéssel, illetve lapos és száröl-
téssel készült, virághímes munkák, me-
lyeket eredetileg az úgynevezett kalocsai
ütőfával nyomtak elő a vászonra, majd az
iparosodás után gyolcsra és pamutra. A
kezdetekben fehér lyukhímzéseket, me-

lyekkel az ágyneműt, párnavéget, asztalneműt díszítettek, az 1912-ben megnyílt na-
gyatási fonalgyárban készített színtartó fonalak váltották fel, melyeknek köszönhetően
az első világháború után a kalocsai hímzés színessé vált. Saját színárnyalatokat fej-
lesztettek ki, melyek sajátos helyi elnevezést kaptak. Jellemzőek a tulipiros, lángszín,
borszín, libazöld, irigysárga, fecskenyak-
vörös, vadgalambkék, gálickék, bársony-
kék színek. Ezeket bizonyos szabályok
szerint párosítják, például a leveleket el-
felezik, egyik felüket világos, másik felü-
ket sötétzöldre hímezve. A varrógép elter-
jedésének köszönhetően megjelent a ka-
locsai munkákon a riseliő hímzés is,
amely csipkeszerűen áttört felületeket ad.

A viseletdarabok hímzéseinek színezését meghatározza viselőjük életkora. A legdísze-
sebb, legélénkebb színezésű az új menyecske ruhája. Az idősebb asszonyok öltözete ke-
vésbé díszes, a színek sötétülnek. A kék-lila-zöld színekkel hímzett darabokat szomo-
rúpamukosnak nevezik, s a félgyász jelei a kalocsai hímzésben. A mintavilágban tö-
rekszenek a természetábrázolásra. Jellegzetes motívumaik a virágok, mint az ibolya,
csillagvirág, liliom, szegfű, orgona, gyöngyvirág. Ezen kívül a paraszti mindennapokat
ábrázoló szilvamagos, paprika- és szőlőindás, búzakalászos, pipacsos, harcsás minták
is elterjedtek.
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Kalocsa

El otro centro húngaro de la cultura del
bordado es la ciudad de Kalocsa y los
asentamientos circundantes. Las caracte-
rísticas del bordado local son los trabajos
de bordado floral hechos con bordado de
agujeros y costuras planas y secas, que
originalmente se presionaron en el lien-
zo con el llamado martillo Kalocsa, y lue-
go en el lienzo y el algodón después de la

industrialización. Inicialmente, el bordado blanco de agujeros, que se usaba para de-
corar la ropa de cama, las almohadas y la mantelería, fue reemplazado por hilos que
conservaban el color hechos en la fábrica de hilos, que abrió en 1912, gracias a lo cual
el bordado en Kalocsa se volvió colorido después de la Primera Guerra Mundial. Des-
arrollaron sus propios tonos, que recibieron un nombre local específico. Típicos son el
rojo tulipán, el color de la llama, el color del vino, el verde ganso, el amarillo envidio-
so, el rojo de cuello de golondrina, el azul de paloma salvaje, la galaxia y el azul ter-
ciopelo. Estos se combinan de acuerdo con ciertas reglas, como dividir a la mitad las
hojas, bordar una mitad de color verde claro y la otra mitad de color verde oscuro. De-
bido a la expansión de la máquina de coser, el bordado de riselí también apareció en
las obras en Kalocsa, que proporciona superficies perforadas en forma de encaje.

El color del bordado de las prendas de vestir está determinado por la edad del usuario.
El vestido más ornamentado y de colores más vivos es el de las recién casadas. La ves-
timenta de las mujeres mayores es menos elegante, los colores se oscurecen. Las pie-
zas bordadas en azul-violeta-verde se llaman patos tristes, y son signos de semi-luto
en el bordado de Kalocsa. Se esfuerzan por representar la naturaleza en el modelo. Sus
motivos característicos son flores como violetas, flores de estrella, lirios, claveles, lilas
y lirios del valle. Además, las semillas de ciruela, los racimos de pimiento y uva, las es-
pigas de trigo, las amapolas y los patrones de bagre que representan la vida cotidiana
de los campesinos también están muy extendidos.
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Csipke

Halas

A halasi csipke az 1902-es csipkeműhely
megépítése óta a magyar népművészet
fontos eleme. Világszinten kiemelkedik,
mint iparművészeti alkotás és méltó ve-
télytársa a velencei és brüsszeli csipké-
nek. Olyan hungarikum ez, amelyet elő-
szeretettel ajándékoz a magyar állam elő-
kelő külföldi látogatóinak és amely rend-
szeresen díjak tömkelegét nyeri el ha-
zánknak külföldi kiállításokon.

Hagyománya azokban az időkben kezdődött, mikor az iparművészek ellensúlyozni pró-
bálták a tömegtermelésben gyártott iparcikkeket és manufakturális jellegű műhelyek-
ben próbálták megőrizni a népi kézművestechnikákat. A halasi csipke Markovits Má-
ria ötlete alapján jött létre és az első csipkék Dékáni Árpád tervei alapján készültek.
Bizonyos források szerint a csipke története Attila udvarára vezethető vissza, ahol a ku-
nok varrtak hasonlókat. Készítői annyira szívükön viselték sorsát, hogy mikor a világ-
háborúk idején a műhely bezárt, saját otthonaikba helyezték át a tevékenységet, így
élhette túl a halasi csipke a viszontagságos időket. 1977-ben a Népművészeti Tanács
döntése alapján önálló népművészeti ággá vált és újraépítették a rossz állapotba került
Csipkeházat Halason, ahol az ezredfordulón két világkiállítást is szerveztek.

A halasi csipkét kézzel varrják, tárháza
mintegy nyolcvan féle öltéstechnikát ölel
fel. Bár az első csipkekészítmények dur-
vább, vastagabb, és színes lenfonalból ké-
szültek, a XX. század elejétől már figyel-
nek arra, hogy finom és fehérítetlen len-
fonalat használjanak, hogy a csipkék le-
heletvékony textíliát képezzenek. A ter-
vezők általában kiemelt figyelmet fordí-
tanak a mintavilágra, hogy igazi hungari-
kum maradhasson a halasi csipke, így a
három fő motívum a tulipános, gránátal-
más, epervirágos szegély, az állatos sze-
gély- és legyezőcsipke, és a szarvasos, pá-
vás vagy galambos és a népviseletes parasztfigurák, mint például a táncoló pár vagy a
juhászbojtár.
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Puntilla

Halas

El encaje de Halas ha sido un elemento
importante del arte popular húngaro des-
de la construcción del taller de encaje en
1902. Se destaca en todo el mundo como
una obra de arte aplicada y un digno com-
petidor del encaje de Venecia y Bruselas.
Este es un hungaricum que entrega el es-
tado húngaro a los distinguidos visitan-
tes extranjeros como presente y que re-
gularmente gana muchos premios para
Hungría en exhibiciones extranjeras.

Su tradición comenzó en un momento en que los arte-
sanos intentaban contrarrestar los productos industria-
les producidos en masa y tratar de preservar las técnicas
artesanales populares en talleres de estilo de fábrica. El
encaje de Halas fue creado en base a la idea de Mária
Markovits y los primeros encajes se hicieron de acuerdo
con los planes de Árpád Dékáni. Según algunas fuen-
tes, la historia del encaje se remonta a la corte de Atila,
donde los cumanos cosieron otras similares. Sus crea-
dores llevaron su destino tanto en sus corazones que
cuando el taller cerró durante las Guerras Mundiales,
reubicaron la actividad en sus propios hogares, para que
el encaje de Halas pudiera sobrevivir a los tiempos tu-
multuosos. En 1977, por decisión del Consejo de Arte Popular, se convirtió en una ra-
ma independiente del arte popular y se reconstruyó la destartalada Casa de Encaje en
Halas, donde se organizaron dos exposiciones mundiales a comienzos del milenio.

El encaje de Halas está cosido a mano, y su repertorio cubre alrededor de ochenta ti-
pos de técnicas de costura. Aunque los primeros productos de encaje estaban hechos
de hilo de lino más grueso y de color, desde principios del siglo XX, se prestó atención
al uso de hilo de lino fino y sin blanquear para formar una tela delgada para los enca-
jes. Los diseñadores generalmente prestan especial atención al mundo del patrón pa-
ra que el encaje de Halas pueda seguir siendo un verdadero Hungaricum, por lo que los
tres motivos principales son el tulipán, la granada, orla de fresa, orla de animales y en-
caje de abanico, como ciervos, pavos reales, palomas y folk figuras campesinas como
una pareja de baile o una borla de pastor.
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Paula Trucco Kovács: Tavaszi ecsetvonások
Anyai nagymamám története és a művé-
szetek iránti szenvedélye hatalmas befo-
lyással voltak a szakmai életemre. �1 éves
vagyok, grafikusként diplomáztam (az üz-
leti dizájnra specializálódva), de rendel-
kezem még végzettséggel a grafikai terve-
zés és középiskolai művészettanítás terü-
letén is. Szívemben, véremben és kezem-
ben pedig hordozom a magyar kultúra
egy részét.

Minden nap találok rá alkalmat, hogy elő-
vegyek egy üres lapot és csak hagyom,
hogy a grafit vonalai menjenek, amerre
épp kedvük támad és virágokat hozzanak

létre. Nem csak egy akármilyen virágot, hanem azokat, amelyek a természet részét ké-
pezik, amelyeket gyermekkoromban minden tárgyon, bútordarabon és a falon láttam
a nagymama körül. Emlékszem, hogy még a kövekre is festette művészetét, ezzel abba
a földbe építve örökségét, amelyet később sajnálatos módon el kellett, hogy hagyjon.

Emlékszem arra, mikor Timár Ilona, a nagymamám elmondta nekem, hogy a háború-
ból menekült Amerikába, pontosabban Comodoro Rivadavia-ba. Történeteiben azt is
sokszor megemlítette, hogy mindig el kellett halasztania arról szóló álmát, hogy di-
zájnt tanuljon.

Hat évvel ezelőtt,
201�-ben nagy vá-
gyat éreztem arra,
hogy a magyar kultú-
rával kapcsolatos vál-
lalkozást dolgozzak
ki. Elkezdtem textil-
termékekben gondol-
kozni és felvettem a
kapcsolatot egy olyan
céggel, amely az elké-
szített rajzokat az
anyagokon jeleníti meg. Elkezdtem a saját magam által nyomtatott szövetekből ter-
mékeket készíteni. Ily módon kiegészítők láttak napvilágot, elsősorban lányok számá-
ra, például pénztárcák, szövet karkötők, zsebkendők és kis nyakláncok felnőtteknek.
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Paula Trucco Kovács: Trazos de primavera
Mi “nagymama” materna, su historia y pa-
sión por el arte, marcaron varios aspectos
de mi vida profesional. Tengo �1 años,
soy Lic. en Diseño (especialidad Imagen
Empresarial) también recibida de Dise-
ñadora Gráfica, profesora de Artes visua-
les en Ed. De Nivel Secundario y en mi co-
razón, sangre y mano llevo parte de la cul-
tura húngara.

Cada día encuentro un momento en don-
de tomo una hoja en blanco y con fibra
dejo fluir mi trazo que va creando flores.
No cualquier flor, sino aquellas que son
parte de la naturaleza que vi plasmada en
mi infancia en cada objeto, mueble y pa-
red alrededor de mi nagymama, recuerdo
que hasta en las piedras ella pintaba su
arte, ese don incorporado en la tierra que
tuvo que dejar.

Recuerdo a Ilona (Elena) Timar, mi nagymama contarme acerca de su fuga del país en
guerra hasta la llegada a América y luego precisamente el arribo a Comodoro Rivadavia.
En sus relatos también comentaba de sus deseos postergados al querer estudiar “diseño”.

Hace � años 201�,
sentí una gran nece-
sidad por desarrollar
un emprendimiento
relacionado a la cul-
tura húngara. Enton-
ces pensé en produc-
tos textiles y contac-
tándome con una
empresa que ofrecía
telas por metro con
los dibujos que yo ha-
cía es que empecé a generar productos con tela de estampa propia; ofreciendo de esta
manera accesorios principalmente para niñas, como son carteritas, pulseras de tela,
pañuelos y “cuellitos” para grandes.
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Izgatottan kezdtem el kidol-
gozni egy olyan vizuális iden-
titást is, amely a vállalkozást
képviselheti. Olyan néven
gondolkoztam, amely kifeje-
zi Magyarországot, finomsá-
got kölcsönöz a terméknév-
nek, és ahhoz a helyhez is
kapcsolódik, ahol élek (az or-
szág déli részén, a szél fővá-

rosában). Így született meg a „Déli Szél” márkanév. Ehhez a szerelem, a szenvedély, a tu-
lipán és a paprika színét választottam, mint domináns szín. A vizuális kommuniká-
cióm minden egyes eleme ugyanezen a koncepción alapult.

Nagyon élveztem ezt a tevékenységet, de túl sok munkát igényelt, és nem tudtam foly-
tatni.

A jelenlegi, COVID-19 miatt kialakult karanténhelyzet arra kényszerített, hogy – az em-
berek túlnyomó részéhez hasonlóan – a technológiát arra használjam, hogy videohí-
vásokon keresztül tartsak műhelymunkákat és órákat.

Ez a jelen valóság, amelynek részei azok a rajzok, amelyeket továbbra is naponta ké-
szítek anélkül, hogy tudnám, mi lesz a sorsa ezeknek a virágokkal telerajzolt papír-
lapoknak, az online tanítás és a részvételem azokban a csoportokban, amelyekbe ro-
konaim hívtak meg egy új projekthez vezetett. Egy képzőművészeti elméleti és gya-
korlati kurzushoz, amely a magyar népművészetben gyökerezik.

Még tavasz előtt elindulnak majd az
osztályok, így mindenkinek lehetősége
lesz részt venni, aki csak szeretne. Az
első, 2 hónapig tartó tanfolyamon a
résztvevők (korlátozott számban, hi-
szen mindenkinek egyéni figyelmet
szeretnék szentelni) megismerkedhet-
nek a magyar népművészettel, a szín-
elmélettel és az ország népművészetén
alapuló rajztechnikákat sajátíthatnak
majd el.

Ily módon hozzájárulok ahhoz, hogy
kultúránk egy része fennmaradjon. Az
érdeklődők írhatnak nekem a paula-
trucco@hotmail.com e-mail címen.
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Comencé muy entusiasmada
diseñando también un siste-
ma de identidad visual que
represente al emprendimien-
to. Pensé en un nombre que
connote “Hungría”, delicade-
za y también que se relacio-
ne al lugar en donde vivo
(sur del país, capital del vien-
to). Así nació “Déli Szél”. Lue-

go elegí el color del amor, la pasión, los tulipanes y el páprika para su identidad cro-
mática. Todos los elementos de comunicación visual se basaban en el mismo con-
cepto.

Fue un emprendimiento que disfruté, pero requería de mucho trabajo y no pude con-
tinuarlo.

La situación actual de cuarentena en base al COVID-19 me llevó, como a la gran ma-
yoría de las personas, a utilizar la tecnología para reuniones laborales y a dar clases por
video llamada.

Esta realidad actual, sumado a los dibujos que continúo haciendo a diario sin saber que
hacer con tantas hojas llenas de flores, mi disfrute por la docencia y la invitación re-
ciente de parientes para participar en grupos de asociaciones y cultura húngara, dio co-
mo resultado un nuevo proyecto: Clases teórico/prácticas de artes visuales con base en
el arte folclórico húngaro.

Antes de primavera, florecerán estas
clases para que puedan participar
todos los interesados. En el primer
curso, que durará 2 meses, los parti-
cipantes (que será un cupo muy li-
mitado pues pretendo interacción
con todos y cada uno) aprenderán
acerca del arte folclórico húngaro,
teorías del color y técnicas de dibu-
jo en base al arte folclórico de éste
país.

De esta manera contribuiré para que
se mantenga parte de nuestra cultu-
ra. Los interesados pueden escribir-
me a paulatrucco@hotmail.com.
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Pablo Guillermo Hajdu:
Egy név, amely két kontinenst ível át

Pablo Guillermo Hajdu vagyok, de sokan Paliként ismernek. A családom története édes-
apám részéről 19�8-ban kezdődött Budapesten, amikor a nagymamám megismerke-
dett nagyapámmal a Láng nevű gyárban, ahol mindketten dolgoztak.

Nagypapám elektromechanikát tanult, és a vállalatban ezen a területen végezte mun-
káját. Csak minden második nap dolgozott, mivel a hallgatók számára hagytak időt,
hogy a tanulásra koncentráljanak. A nagymamám a cserzőiparban dolgozott azon a
részlegen, ahol cipőtalpakat készítettek.

Nagypapámat Hajdú Pál Istvánnak hívták, és 1930. február �-án született a főváros-
ban. Nagyszülei nevelték, így a szüleiről nem tudok sokat. Nagyapja katona volt, nagy-
anyja pedig a házimunkának szentelte idejét.

A nagymamám Tornyi Bárbara Olga volt, 1930. augusztus 5-én született, szintén Bu-
dapesten. Munkája után, szabadidejében sokat írt, főleg verseket szeretett írni. 19�9 ta-
vaszán házasodtak össze. 1952. január 2-án született édesapám és az édesapja nevé-
re keresztelték, tiszteletben tartva a hagyományt, miszerint az első fiúgyermek viszi
tovább a nevet.

Sem a nagymamám, sem a nagyapám nem voltak elégedettek azzal a szocialista mun-
káspárttal, amely 19�9-ben kormányra került és 1989-ig hatalmon maradt. Nem osz-
tották a nézeteiket, és mivel ezt a kormányt a Szovjetunió befolyásolta, ez egy kom-
munista párt volt.

1955-re a politikai kérdésekben egyre rosszabbodott a helyzet és üldözték azokat, akik
másképp gondolkodtak, mint a Magyar Népköztársaság vezetői.
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Pablo Guillermo Hajdu:
Un nombre que enlaza a dos continentes

Mi nombre es Pablo Guillermo Hajdu, los que me conocen cariñosamente me dicen
Pali. La historia de mi familia por parte de papá empieza en Budapest, en el año 19�8,
cuando mi abuela conoce a mi abuelo en la fábrica donde ambos trabajaban, en una
multifábrica llamada Láng.

Mi abuelo estudiaba electromecánica y desarrollaba su trabajo en esa área de la em-
presa, trabajaba una jornada diferente, ya que a los estudiantes se les permitía tener
una cantidad de horas para el estudio. Mi abuela trabajaba en el sector de curtiembre
en la parte que elaboraban suela para calzados.

Mi abuelo se llamaba Pál István Hajdu, y había nacido el � de febrero de 1930 en la mis-
ma capital. De mis bisabuelos no sé mucho, porque él fue criado por sus abuelos. Su
abuelo era militar y su abuela se dedicaba a las tareas domésticas.

Mi abuela se llamaba Olga Bárbara Tornyi, ella nació el 5 de agosto de 1930, también
en Budapest. Era escritora en los tiempos que le quedaban libres después del trabajo,
le gustaba escribir poesías; se habían casado en la primavera de 19�9. El 2 de enero de
1952 nació mi papá, con el mismo nombre que su papá, respetando la tradición de po-
nerle el nombre del padre al primer hijo varón.

Ni mi abuela ni mi abuelo estaban contentos con ese partido socialista obrero que se
impuso en el año 19�9 y que duraría hasta 1989. Ellos no compartían sus mismas ide-
as y este Gobierno estaba influenciado por la unión soviética, era un partido comu-
nista.

Para el año 1955 las cosas empeoraban cada vez más en cuestiones políticas persi-
guiendo a los que pensaban diferente de aquellos dirigentes de la República Popular
de Hungría.
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Nagymamámat bátyja 1955 karácsonyán figyelmeztette, hogy a lehető leghamarabb
el kell hagyniuk az országot, mivel a kommunisták üldözik őket. Még aznap éjszaka
elvitte őket az osztrák határhoz, és egy mezőn hagyta őket, hogy azon keresztül mene-
küljenek. Amikor a fáklya fényei megvilágították mezőt, búvóhelyet kellett keresniük.
Apám csak négyéves volt és ezért egy kézitáskában vitték, hogy gyorsabban tudjanak
futni.

Ausztriának megállapodása volt az Egyesült Nemzetek Szervezetével a menekültek be-
fogadásáról. Ők gondoskodtak fogadásukról és a más országokban történő elhelyezé-
sükről, annak függvényében, hogy a menekültek milyen képzettséggel rendekeztek és
a többi ország milyen munkaerőt igényelt.

Ausztriában egy ideig egy monoblokk típusú házban éltek.

Ebben az időben Argentína szakembereket keresett az esztergálás és az elektrome-
chanika területén. Nagymamám Argentínában élő nagybátyja, Kanitz Ferenc, a Bue-
nos Aires-i kongresszus szomszédságában lévő épületért volt felelős, a General Elect-
ric társaság pedig munkát ajánlott nagypapámnak, hogy már állandó munka birtoká-
ban jöhessen Argentínába.

Bécsben szálltak fel a hajóra, egy argentin hajóra Corrientes tartományból. Abban az
időben Argentína minden tartományának volt egy hajója, amelynek a fele teherhajó-
ként szolgált, a másik fele pedig személyhajó volt.
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En la Navidad de 1955, el hermano de mi abuela le avisa que tenían que irse cuanto an-
tes porque los comunistas los estaban buscando. Esa misma noche los llevaron hasta
la frontera con Austria, los dejaron en un campo, que tuvieron que cruzarlo. Cada tan-
to tenían que esconderse cuando las luces de las bengalas iluminaban todo el campo.
Mi papá tenía solamente cuatro años y lo llevaban en un bolso para poder correr más
rápido.

Austria en ese entonces tenía un convenio con Naciones Unidas para recibir refugiados.
Ellos se encargaban de recibirlos y ubicarlos en otros países dependiendo de los oficios
que los refugiados tenían, y las solicitudes que otros países tenían para trabajar.

En Austria vivieron un tiempo en unas unidades habitacionales tipo monoblock en
ese entonces.

Argentina solicitaba profesionales en tornería, electromecánica, entre otros oficios. Mi
abuela tenía viviendo en Argentina un tío, Francisco Kanitz, era encargado de un edi-
ficio en el barrio de Congreso en Buenos Aires y la empresa General Electric le había
otorgado un trabajo a mi abuelo, el llegaría a Argentina con un trabajo fijo.

En Viena tomaron el barco, un barco argentino provincia de Corrientes. En esa época
Argentina tenía un barco carguero por cada provincia; ese mismo barco, era mitad bar-
co de carga y mitad barco de pasajeros.
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Miután Argentínába érkeztek, nagyapám 1957-ben kezdett el a General Electric cégnél
dolgozni, míg nagymamám az írásnak szentelte idejét. A kongresszus szomszédságá-
ban, a Calle Callao 157. szám alatt éltek. Apám Argentínában töltötte be a hatodik élet-
évét, és mivel nem tudott spanyolul, az állami iskolában kétszer meg kellett ismételnie
az első osztályt.

Plátanos városában magyar vallásos iskola működött, amely Buenos Aires tartomány-
ban a Berazategui párthoz tartozott. Miután helyet kapott az iskolában, dupla tanul-
mányokat végző tanulóként vették fel, aki alapfokú tanulmányait a magyar apácák is-
kolájában végezte. Az oktatási módszer két részből állt. A reggeli rész Argentína bár-
melyik másik iskolájához hasonló módon zajlott, majd megebédeltek a bentlakásos
iskola étkezőiben, délután pedig átvették az egyenruhát és onnantól minden iskolai
tevékenység magyar nyelven folyt és tilos volt a spanyol nyelv használata.

Az egész általános iskolát a diákiskolában végezte, a középiskolát pedig Buenos Aires
központjában, a San José iskolában fejezte be.

Amikor 13 éves volt, a nagyszüleimnek született egy másik fia is, Atilio.

Az évek során apám szeretett nagynénje szállodát vásárolt Los Cocos-ban, La Espe-
ranza fogadó néven. Papp Éva és Jánszky Ervin házasságából két gyermek született:
Jánszky Elemér és Jánszky Ferenc László. Együtt jártak a Plátanos iskolába, és olyan
szoros barátságot alakítottak ki, mintha család lennének, úgy gondoltak egymásra,
mint unokatestvérekre.

Eltelt néhány év és mivel édesapám még mindig nem ismerte nagybátyja szállodáját
Córdobában, úgy döntött, hogy ott tölti vakációját. Azonban annyira megtetszett neki
a hely, hogy az egy hetes nyaralását meghosszabbította egy hónapra, és végül úgy dön-
tött, hogy egy ideig Los Cocos-ban marad és ott fog élni. Ott találkozott édesanyámmal
és nemsokára el is vette feleségül. Azóta 5� éve élnek La Cumbre városában és Buenos
Aires-be csak látogatásokra tértek vissza. Négy gyermekük gyületett, három lány és egy
fiú, aki én vagyok. A családi hagyomány szerint én is a Pablo nevet kaptam tisztelegve
ezzel nagypapám emléke előtt.
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Después de un tiempo llegan a Argentina, ingresan en el año 1957 mi abuelo con tra-
bajo en la empresa General Electric y mi abuela se dedicó a la escritura. Vivieron en la
calle Callao 157 en el barrio de Congreso. Mi papa cumplió los � años en Argentina y
al no tener conocimiento del idioma español repitió primer grado en dos oportunida-
des en un colegio estatal.

Existía un colegio religioso húngaro en la localidad de Plátanos, perteneciente al par-
tido de Berazategui en la provincia de Buenos Aires. Una vez que consiguieron lugar en
ese colegio pupilo de doble escolaridad fue ingresado para hacer sus estudios prima-
rios en el colegio de monjas húngaras de Plátanos. La modalidad educativa se dividía
en dos: por la mañana la modalidad habitual de cualquier colegio de Argentina, al me-
diodía un almuerzo en los salones comedores del internado y por la tarde cambiaban
su uniforme para tener todas sus actividades escolares en húngaro. Desde ese mo-
mento quedaba prohibido hablar castellano.

Al colegio pupilo fue durante toda la primaria y el colegio secundario lo terminó en un
colegio del microcentro porteño, el colegio San José.

Cuando tenía 13 años mis abuelos tienen otro hijo que se llama Atilio.

Con el paso de los años una tía de mi papa, una tía de cariño, había comprado un ho-
tel en Los Cocos, la hostería La Esperanza. El matrimonio conformado por Eva Papp y
Ervin Jánszky tuvieron 2 hijos: Elemér Jánszky, y Ladislao Francisco Jánszky. Con ellos
mi papa había compartido el colegio en Plátanos y formaron esta amistad como si fue-
ran familia, para él eran sus primos.

Habían pasado unos años y mi padre no conocía la hostería de sus tíos en Córdoba y
decide tomar unas vacaciones. El lugar le gustó tanto que esas vacaciones de una se-
mana se extendieron a un mes y es así como decide quedarse a vivir en Los Cocos por
un tiempo. Allí conoce a mi madre, se ponen de novios al tiempo se casan y a Buenos
Aires solo vuelve de visita. Ya hace 5� años que viven en la localidad de La Cumbre. Tu-
vieron � hijos, 3 hijas mujeres y el único varón soy yo que por esa misma tradición fa-
miliar me pusieron Pablo rindiendo homenaje a mi abuelo.
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Fernandez Csöme Karcsi: Gundel-palacsinta
Sziasztok, Fernandez Csöme Carlos Alberto vagyok,
2018 augusztusa óta a Cordobai Magyar Kör tagja.
Itt Karcsi néven ismerhettek, a hagyományos ma-
gyar íjászati tevékenységen keresztül, amelyet szen-
vedélyesen űzök és amely számomra az őseink
iránt érzett tisztelet kifejezésének eszköze. A Cor-
dobai Magyar Kör központjában nagy sikerrel gya-
koroljuk ezt a tevékenységet és a közelmúltban pe-
dig a Diaszpóra táborokban is meghonosítottuk azt.

Nagyra értékeltem a meghívást, hogy szerepeljek a
hírlapban. Anyai nagyapám révén vagyok magyar
származású. Csöme Sándor 1891-ben, az Osztrák-
Magyar Monarchia idején született, Drávaiványiban,
egy Pécstől délre fekvő kisvárosban, Baranya me-
gyében, a mai Magyarországon. 1913-ban érkezett
Argentínába.

Az egyik Cordobai Magyar Kör által szer-
vezett kvíz alkalmával megemlítették a
Gundel-palacsintát és eszembe jutott,
hogy édesanyám hogy csinálta a pala-
csintát: egy cukrászsüteményhez hasonló
diós és csokoládés töltekékkel. Ez moti-
vált arra, hogy megkeressem a receptet.
Kiderült, hogy a 19. századból származik.
Mivel Argentínában nem használunk
olyan mértékegységeket, mint a deciliter, centiliter vagy dekagram, átváltottam őket az
általunk használt mértékegységrendszerre. Most elkészítem és megosztom veletek a
receptet.
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Fernandez Csöme Carlos Alberto: Panqueque Gundel
Hola, soy Fernandez Csöme Carlos Alberto, socio
del Centro húngaro de Córdoba desde agosto de
2018, me conocen como Karcsi y por la actividad
de arquería tradicional húngara, actividad que me
apasiona y considero una forma de honrar a nues-
tros ancestros practicando la misma técnica; activi-
dad que se ha desarrollado exitosamente en el Cen-
tro húngaro de Córdoba y que trascendió a los re-
cientes campamentos de la Diáspora.

Agradezco la invitación a participar en la revista. Mi
origen húngaro es por mi abuelo materno Csöme
Sándor, quien nació en 1891, época del Imperio y
Reino de Austria-Hungría, en Drávaiványi, un pe-
queño pueblo al sur de Pécs, en el condado de Ba-
ranya, dentro de la Hungría actual. Vino a Argenti-
na en 1913.

En uno de los Quiz organizados por el
Centro húngaro de Córdoba, se mencionó
el panqueque Gundel y me hizo recordar
mi niñez, lo hacía mi madre, panqueque
con nueces, un relleno semejante a una
pasta de nuez y chocolate de repostería.
Me motivó a buscar la receta y aprendí
que es del siglo XIX. como en Argentina
no usamos dl, cl o dkg convertí las unida-
des. Ahora lo preparo yo y comparto la re-
ceta.
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Gundel-palacsinta recept
Hozzávalók 4 személyre:

A palacsintához:

• 5 dl tej
• 25 dkg liszt
• 2 tojás
• só
• olaj

A töltelékhez:

• 20 dkg darált dió
• 2 dl tej
• 1 rúd vanília
• 3 evőkanál porcukor
• 1 maréknyi mazsola
• 1 narancs reszelt héja
• 1 evőkanál rum

A csokiöntethez:

• 20 dkg cukor
• 5 evőkanál cukrozatlan kakaópor
• 2 dl víz
• 5 cl rum

Elkészítése:

• Csomómentesre keverjük a tészta hoz-
závalóit, 30 percig pihentetjük, majd ét-
olajjal vékonyan kikent palacsintasütő-
ben megsütjük a palacsintákat.

• A töltelékhez felforraljuk a tejet a cu-
korral és a citromhéjjal, majd levesszük
a tűzről. Belekeverjük a diót, a mazsolát és a rumot.

• Az öntethez simára keverjük a cukrot és a kakaóport a vízben, majd addig forraljuk,
amíg besűrűsödik. Végül rummal ízesítjük.

• Megtöltjük a palacsintákat a diós töltelékkel, azután feltekerjük és tálra helyezzük
őket. Forró csokoládéöntettel tálaljuk.
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Receta de Panqueque Gundel
Ingredientes para 4 personas:

Para los panqueques:

• 500 cm³ de leche
• 250 gr de harina
• 2 huevos
• Sal
• Aceite

Para el relleno:

• 200 gr de nueces molidas
• 200 cm³ de leche
• 1 barra de vainilla
• 3 cucharadas de azúcar en polvo
• 1 puñado de pasas
• 1 cáscara de naranja rallada
• 1 cucharada de ron

Para la salsa de chocolate:

• 200 gr de azúcar
• 5 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
• 200 cm³ de agua
• 50 cm³ ron

Preparación:

• Mezclamos los ingredientes de la masa
hasta que no queden grumos y la deja-
mos reposar durante 30 minutos. Lue-
go freímos los panqueques en una sar-
tén con aceite de cocina.

• Para el relleno, hervimos la leche con el
azúcar y la ralladura de limón y luego
retiramos del fuego. Agregamos las nue-
ces, las pasas y el ron.

• Revolvemos el azúcar y el cacao en polvo en el agua hasta que esté suave, luego her-
vimos hasta que espese. Finalmente, lo condimentamos con ron.

• Rellenamos los panqueques con el relleno de nuez, luego los enrollamos y los colo-
camos en un plato. Los servimos con salsa de chocolate caliente.
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Papp Viktor:
Sakk esték és Ferdinand tészta Anisacateban

Üdvözlet mindenkinek, nagy megtiszteltetés, hogy szerepelhetek a Córdobai Magyar
Kör hírlapjában.

Had kezdjem egy rövid bevezetővel a csa-
ládomról: édesapám, Papp Géza Imre
1923-ban született Miskolcon és itt is nőtt
fel. Pár évig Budapesten élt, ahol gépész-
mérnöki tanulmányokat végzett, mielőtt
a háború végén kivándorolt volna. Az
19�0-es évek végén érkezett Argentínába,
Kanadán keresztül. Itt egyesülhetett újra
a családjával, akik röviddel azelőtt kerül-
tek ide.

Anyám, Pataky Zsuzsanna 1933-ban szü-
letett Siklóson, de még nagyon fiatalon
Siófokra költözött családjával, a Balaton
mellé, ahol addig éltek, amíg a háború
miatt menekülésre nem kényszerültek.
Úticéljuk először Ausztria, aztán Francia-
ország volt, majd végül Argentína lett,
ahova 19�7 végén érkeztek.

Buenos Airesben találkoztak és röviddel
ezután, 1953-ban megházasodtak. Hét
gyermekük született: Catalina (Coti) és
Atilio (Titi) La Plata-ban születtek; Este-
ban Miguel (Misi), Víctor (Viki), aki én va-
gyok, Nicolás (Niki) és Ricardo Géza (Ri-
ki) pedig Alta Gracia-ban születtek, ahol
a család akkor telepedett le, amikor
apám az IKA-ban kezdett el dolgozni,
amely gyár nem sokkal azelőtt települt
be az osztágba (a jelenlegi Renault Ar-
gentina). Gabriela (Gabi) akkor született,
amikor már Anisacateban éltünk, Alta
Gracia közelében, ahova 19�� elején köl-
tözöttünk.
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Víctor Papp:
Noches de ajedrez y Ferdinánd tészta en Anisacate

Hola a todos, un gran honor poder participar en la revista del Córdobai Magyar
Kör.

Primero, una breve presentación de la fa-
milia: mi padre, Papp Géza Imre, nació en
1.923 en Miskolc, donde creció; vivió un
par de años en Budapest, donde terminó
sus estudios de ingeniero mecánico, an-
tes de emigrar, sobre el final de la guerra.
Arribó a nuestro país a fines de la década
del �0, previo paso por Canadá. Aquí se
reencontró con su familia, llegada poco
antes.

Mi madre, Pataky Zsuzsanna, nació en
1933 en Siklós, pero a muy corta edad se
mudó con su familia a Siófok, junto al la-
go Balaton, donde vivieron hasta huir an-
tes del final de la guerra. Su destino fue
primero Austria, después Francia, y final-
mente Argentina, a donde llegaron a fines
de 19�7.

Se conocieron en Buenos Aires y se casa-
ron al poco tiempo, en 1953. Tuvieron
siete hijos: Catalina (Coti) y Atilio (Titi),
nacieron en La Plata; Esteban Miguel (Mi-
si), Víctor (Viki), que soy yo, Nicolás (Ni-
ki) y Ricardo Géza (Riki), nacimos en Alta
Gracia, donde la familia se asentó cuan-
do mi papá empezó a trabajar en IKA, fá-
brica que recién llegaba al país (actual Re-
nault Argentina); Gabriela (Gabi) nació
cuando ya vivíamos en Anisacate, cerqui-
ta de Alta Gracia, adonde nos mudamos a
principios de 19��.
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Ott található az az anisacatei családi otthon, ahol az a kis történet játszódik, amelyet
most elmesélek nektek.

Szokás volt, hogy hetente egy vagy két este, vacsora után (általában korán), mindany-
nyian összegyűltünk a nagy étkezőasztal körül, hogy játékok, beszélgetések és vicce-
lődés közepedte részt vegyünk a sakkórákon, amelyeket édesapám tartott nekünk,
gyakran bizonytalan eredményekkel. A találkozókat mindig sütemények kísérték (ter-
mészetesen magyar desszertek), amelyeket édesanyám az azt megelőző délután ké-
szített. Ezeknek a finomságoknak az íze
és illata a mai napig gyermekkorom va-
rázslatos éjszakáit idézik fel, amelyek az
idő múlásával egyre távolabb kerülnek tő-
lem, de annak ellenére egyre inkább jelen
vannak a szívemben.

Sok szeretettel megosztom veletek édes-
anyám receptjét, az egyik kedvencünket, a
Ferdinand tésztát.

Ferdinand tészta recept
Hozzávalók:

• ½ kiló liszt
• 7 tojássárgája
• 23 dkg porcukor
• 3 dkg élesztő
• 3 dl tej
• 20 dkg vaj
• 2 dl cukortejszín
• kis só

Elkészítése:

• A liszttel, tojássárgájával, kis sóval, kevés tejbe áztatott élesztővel, 3 deka porcukor-
ral és körülbelül 2 ½ deci tejjel rétestészta keménységű tésztát gyúrunk. Jól kidol-
gozzuk és 2 órán keresztül meleg helyen pihentetjük. Ha megkelt, kinyújtjuk kb. fél
centi vastagra.

• Megkenjük a habosra kevert vajból és 20 deka porcukorból készült töltelékkel. Ösz-
szesodorjuk, 3 ujjnyi széles szeleteket vágunk belőle. Ezeket beültetjük kivajazott és
kilisztezett tepsibe, letakarjuk és pihentetjük meleg helyen, amíg jól megkelnek. Elő-
melegített sütőben, mérsékelt tűzzel megsütjük. Mikor már félig megsült, meglo-
csoljuk a cukortejszínnel vagy tejjel.



Revista Húngara de Córdoba Agosto 2020

53

Es allí, en la casa familiar de Anisacate, donde transcurre la pequeña historia que voy
a contar.

Era costumbre que, una o dos noches por semana, después de cenar (generalmente
temprano), nos reuniéramos todos alrededor de la gran mesa del comedor, para, entre
juegos, discusiones y bromas, participar en las clases de ajedrez que mi papá se em-
peñaba en darnos, con resultados muchas veces inciertos. Las reuniones se acompa-
ñaban siempre con algunas masitas (repostería húngara, por supuesto) que mi mamá
preparaba durante la tarde. Todavía hoy,
el aroma o sabor de alguna de esas deli-
cias me lleva a evocar aquellas noches
mágicas de mi niñez, tan lejos en el tiem-
po pero cada vez más presentes en mi co-
razón.

Comparto la receta de mi madre de una
de nuestras preferidas, el Férdinand tés-
zta.

Receta de Masitas de Ferdinand
Ingredientes:

• ½ kilo de harina
• 7 yemas de huevo
• 230 g de azúcar impalpable
• 30 g de levadura
• 300 cc de leche
• 200 g de manteca
• 200 cc de crema de leche
• un poco de sal

Preparación:

• Amasar la harina, las yemas de huevo, un poco de sal, la levadura disuelta en un po-
co de leche, 230 gramos de azúcar impalpable y aproximadamente 250 cc de leche.
Lo amasamos bien y lo dejamos descansar en un lugar cálido durante 2 horas. Cuan-
do esté leudado, lo estiramos hasta medio centímetro de espesor.

• Untamos la masa con una mezcla de la manteca y 20 gramos de azúcar impalpable.
Lo enrollamos y cortamos en rebanadas de 3 dedos de ancho. Los colocamos en una
bandeja para hornear enmantecada y enharinada, cubrimos y dejamos descansar en
un lugar cálido hasta que estén bien leudados. Los horneamos a fuego moderado,
horno precalentado. Cuando esté medio cocido, vertemos la crema o la leche sobre él.
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Boldog születésnapot! / ¡Feliz cumpleaños!
Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod
Másként kelt fel reggel a nap és másként járt a hold
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk

Boldog, boldog, boldog születésnapot
Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod

Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán
Őrizd meg az emlékeid, s légy nagyon vidám

Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk

Boldog, boldog, boldog születésnapot...

Tavasz után eljön a nyár és ősz után a tél
De minden évben eljön a nap, amikor születtél
Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk
S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk.

A második félév születésnapjai
Los cumpleaños de la segunda mitad del año

Cumpleaños mes de julio
1 Molnár Judit
3 Bácsay Ignacio
� Botlik María Agustina
7 Díaz Alicia Inés (flia Nostray)
8 Papp Franco
8 Papp Nicolás
9 Botlik Atilio

10 Biedermann Juan
11 Agusti Francisco (flia Máthé)
11 Gorondy Novák Gabriel
11 Belecz Eugenio

12 Cristenssen Elizondo Máximo (flia Rauscher)
12 Rojo Cristenssen Tomás (flia Rauscher)
13 Filipánics Esteban
13 Nastrai Julio Antonio
1� Máthé Susana
1� Cristenssen Rauscher Jorge
20 Cristenssen Maia (flia Rauscher)
25 Hajdú Pablo
29 Angellini Nicolás (flia Filipánics)
29 Marchetti Ivana (flia Rauscher)
29 Papp Juan Cruz

Boldog
születésnapot!

3 Koci Adrián
7 Gramajo Serena (flia Csáky)
8 Albano Juan Cruz (flia Csáky)

11 Mikulás Mariela (flia Botlik)
15 Domján László

22 Máthé Floppy
22 Nastrai Micaela
23 Carignani Dina (flia Papp)
27 Cristenssen Gisel (flia Rauscher)
30 Coppié Carlos (flia Torres)

Cumpleaños mes de agosto
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1 Nostray José Alejandro
� Enevoldsen Julieta
� Máthé Lucía
8 Biedermann Carlos
9 Besenyi Lucas
9 Jándy Véghelyi Beatriz

10 Maldonado Jazmin (flia Kakuk)

1� Lányi Matías
1� Díaz Marcelo (flia Nostray)
1� Körösi Zsuzsa
19 Csáky Beatriz
21 Simon Juliana
22 Csáky Julia
2� Maldonado Isabella (flia Kakuk)

Cumpleaños mes de septiembre

2 Rauscher Agustina
� Díaz Delia (flia Nostray)
� Coppié Ángeles (flia Torres)
� Kakuk Rosa
� Maldonado Joaquín (flia Kakuk)
9 Szytskovics Virginia
9 González Maximiliano (flia Nostray)

11 Biedermann Mariela
13 Ochoa María Lucila (flia Walter)
1� Csáky Graciela
1� Rodriguez Riveiro Azul (flia Lányi)

18 Barrera María Eva (flia Botlik)
22 Megyery Cristina
2� Botlik Cristian
27 Fidelangeli Lucrecia (flia Nostray)
28 Botlik Mirko
28 Jánszky Mariano
29 Veres Susana
30 Olmedo Jándy Ana Malén
31 Papp Ricardo
31 Álvarez Pamela (flia Papp)
31 Biedermann Hugo

Cumpleaños mes de octubre

3 Rouanet Didier (flia Nastrai)
3 Cristenssen Dyango (flia Rauscher)
7 Botlik Santiago
8 Ciccarelli Ana María (flia Koci)

10 Despet Patricia (flia Simon)
11 Nostray Inés
12 Depetris Viky (flia Strba)
17 Rodriguez Riveiro Luca (flia Lányi)
17 Agusti Beatriz (flia Máthé)
17 Fernández Csöme Carlos
18 Domján Isabella
19 Fidelangeli Marcos (flia Nostray)

19 Henn Sebastián
20 Susana Szlábi
23 Papp Esteban
23 Nieto Laura Mónica (flia Hatala)
25 Nastrai Luis Alejandro
2� Bravo Corvalán M.florencia (flia Bácsay)
27 Molinero Zadkiel (flia Pordán)
28 Enevoldsen Catalina (flia Besenyi)
29 Rauscher Hannah
29 Simon Jorge
30 Agusti Rocío (flia Máthé)
30 Máthé María Montserrat

Cumpleaños mes de noviembre

5 Bácsay Francisco
5 Koci Daniel
5 Salvatierra Rode (flia Lampert)
� Koci Camila
7 Juárez Carolina (flia Kakuk)

10 Belecz Marisa
12 Cemino Santiago (flia Csáky)
13 Laudizio Paula (flia Fóthy)

1� Molnár Gabriela
15 Rauscher Berenice
1� Díaz Nostray Graciela
1� Rauscher Blanca
20 Cargnelotti Nadia (flia Koci)
22 Ochoa Nicolas
25 Sturniolo Pablo (flia Máthé)
28 Zsilavecz Iván

Cumpleaños mes de diciembre
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Mi történik ezekben a napokban a közösségben?
Nyelvórák és országismereti összejövetelek

Júliusban is nagy lelkesedéssel folytatódtak a megszokott események, melyek között
továbbra is nagy sikerrel folynak a magyarórák. Szombaton a fiatalok és a gyerekek ta-
nulnak Besenyi Zsuzsival, pénteken pedig a felnőttórákra kerül sor. Péntekenként azok-
kal is összejövünk, akiknek magyar az anyanyelve, hogy egy kicsit beszélgessünk ma-
gyarul, hiszen sokan vegyes házasságban élnek és ez az egyedüli lehetőségük, hogy
anyanyelvüket használják.
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¿Qué pasa en la comunidad en estos días?
Clases del idioma húngaro y conocimientos del país

Los eventos habituales continuaron con gran entusiasmo en julio, entre los cuales las
clases húngaras siguen siendo un gran éxito. El sábado, los niños y los estudiantes de
la escuela secundaria estudian con Susie Besenyi, y el viernes hay una clase para los
adultos. Los viernes, también nos encontramos con aquellos cuya lengua materna es
el húngaro para tener una pequeña conversación en húngaro, ya que muchos viven en
matrimonios mixtos y esta es su única opción para usar su lengua materna.
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Időről időre a fiatalokkal is találkozunk
Zoom-on keresztül, országismereti és
nyelvészeti órák keretében. Mikor egy
időre megnyitották a lehetőséget, hogy
kis létszámú összejövetelek szerveződ-
hessenek, kapva kaptunk az alkalmon,
hogy végre egy személyes találkozást is
megrendezzünk velük. Hajdu Pablonál
jöttünk össze és úgy döntöttünk, sajtos
pogácsát készítünk. Jól szórakoztunk a

tészta gyúrása, nyújtása és szaggatása közben és mindeközben a fiatalok magyaror-
szági emlékeiket osztották meg és néhány új magyar szót is megtanítottam nekik. A
pogácsának olyan sikere lett, hogy akit csak megkínáltunk, mindenki elkérte a recept-
jét és persze mi is jót uzsonnáztunk együtt.

49 éves a Córdobai Magyar Kör

Az augusztus hónapot egy fontos eseménnyel nyitottuk: mivel július 30-án ünnepel-
tük a klub fennállásának �9. évfordulóját, augusztus 1-jén egy nosztalgiázó forraltbo-
rozásra jöttünk össze. Miután megtanítottam a forralt bor receptjét és mindenki elké-
szítette a saját pohár italát, kivetítettünk egy, az alkalomra készített virtuális fénykép-
albumot, amelyben mindenki talált ismerős arcokat a múltból. Ez jó inspiráció volt ar-
ra, hogy megosszuk a klubbal kapcsolatos élményeinket.
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De vez en cuando también nos encontra-
mos con jóvenes a través de Zoom, para
organizar clases de conocimientos del pa-
ís y lingüística. Cuando por un tiempo se
abrió la oportunidad para organizar pe-
queñas reuniones, también se nos dio la
oportunidad de finalmente tener una reu-
nión cara a cara con ellos. Nos reunimos
en el departamento de Pablo Hajdu y de-
cidimos hacer un pogácsa de queso. Pa-

samos un tiempo divertido amasando, estirando y rasgando la masa y, mientras tanto,
los jóvenes compartieron sus recuerdos de Hungría y también les enseñé algunas pa-
labras húngaras nuevas. El pogácsa fue tan exitoso que a todos los que le ofrecimos
nos pidió su receta y, por supuesto, compartimos una merienda excelente.

El Círculo Húngaro de Córdoba cumplió 49 años

Abrimos el mes de agosto con un evento importante: ya que celebramos el �9 aniver-
sario del club el 30 de julio, nos reunimos el 1 de agosto para un vino caliente nostál-
gico. Después que enseñé la receta del vino caliente y que todos hicieran su propio va-
so de bebida, proyectamos un álbum de fotos virtual para la ocasión en la que todos
encontraron rostros familiares del pasado. Fue una buena inspiración para compartir
nuestras memorias sobre el club.
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Sokan meglepődtek, hogy a klub még csak �9 éves, hiszen emlékeztek, hogy már gye-
rekkorukban is ott töltötték a gyereknapot és játékokat és édességeket ajándékozott
nekik a közösség. Természetesen a közösség története sokkal régebbre nyúlik vissza,
de a július 30. 15 óra az az időpont, mikor a Córdobai Magyar Kör első vezetői bizott-
sága megalakult Sípos Alejandro elnök és Koci Julio alelnök megválasztásával.

Az emlékek között felbukkant Domonkos
páter neve, aki a San Esteban és a de las
Claretianas templomokba járt misét adni.
Beszélgettünk a Ganz gyárról, amely mo-
torokat adott el Argentínának és emiatt
több magyart is küldött az országba, hogy
őket képviselje, hiszen a közösség több
tagja is ezen dolgozók leszármazottja. So-
kan nosztalgiával gondoltak vissza a Cze-
isler Ferenc által vezetett Tihany cirkusz-
ra, amelynek egy tagja, a művésznevén csak Fekete Macskaként ismert Miguel gyakran
Córdobába jött és olyankor végiglátogatott néhány magyar családot. A gyerekeket per-
sze mindig lenyűgözte, ahogy az állatokkal, köztük az oroszlánokkal bánt.
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Muchos se sorprendieron de que el club solo tenía �9 años, ya que recordaron que ha-
bían pasado el día del niño allí en su niñez y que la comunidad les había regalado ju-
guetes y golosinas. Por supuesto, la historia de la comunidad se remonta mucho más
atrás, pero el 30 de julio a las 3pm es la fecha en que se conformó la primera Comisión
Directiva del Círculo Húngaro de Córdoba con la elección del Presidente Alejandro Sí-
pos y el Vicepresidente Julio Koci.

Entre los recuerdos apareció el nombre de
Domonkos páter que asistió a la iglesia de
las Claretianas para dar misa por la festi-
vidad de San Esteban. Hablamos de la fá-
brica Ganz, que vendía cochemotores a Ar-
gentina y, por lo tanto, envió a varios hún-
garos al país para representarlos, ya que
varios miembros de la comunidad son
descendientes de estos trabajadores. Muchos pensaron con nostalgia del Circo Tihany, di-
rigido por Franz Czeisler, un miembro del cual, Miguel, conocido solo como el Gato Ne-
gro en su nombre de artista, a menudo venía a Córdoba y visitaba a algunas familias hún-
garas en ese momento. Por supuesto, los niños siempre estaban impresionados con la for-
ma en que trataba a los animales, incluidos los leones.
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Büszkeséggel töltötte el a tagokat, mikor Pelle Istvan világ- és olimpiai bajnok tornászra
gondoltak, aki az argentin csapatot készítette fel Olimpiára. Előkerültek fotók Pety és
Atilio esküvőjéről, amit a klubban ünnepeltek, az augusztus 20-ai ünnepségekről, a
karácsonyi összejövetelekről, a Kőrösi ösztöndíjasokról és sok minden másról, amit
együtt éltünk meg a klubnak köszönhetően. Úgy gondolom, az este végére mindenki
egy kicsit mámoros állapotba került, és nem csak a forralt bornak köszönhetően.

Elhunyt Miguel de Posfay

A magyar közösségben történt változások között szomorúan tudatjuk, hogy 2020. jú-
lius 21-én eltávozott az élők sorából Miguel de Posfay. Miguel története az óceán má-
sik oldalának kezdődött. Az osztrák Salzburgban született, 19�8. március 23-án, egy
magyar család gyermekeként. Még gyermek volt, mikor a háború elől menekülve szü-
leivel és testvéreivel Argentínába jött. Gyermekkorát a Córdobai Villa General Belgra-
no-ban töltötte, majd német bentlakásos iskolában járt és középiskoláját a Santa Rosa
de Calamuchitában fejezte be. Fiatal felnőttként Buenos Airesbe utazott, hogy kémiai
mérnöknek tanuljon La Plata-ban. Bár az egyetemet nem fejezte be, a természettudo-
mányok, a technika, a történelem és az irodalom fontos szerepet töltöttek be életében.

Három gyermeke született: Leo, Guillo és Mica, akiknek rengeteg tudást adott át a mű-
vészetekkel és a közösség iránti elkötelezettséggel kapcsolatban. Úgy emlékszünk rá,
mint egy figyelmes, vidám és kíváncsi emberre, akinek mindig volt egy vicce, anekdo-
tája és tanácsa. Sokan a társasjátékok, a hegyek és az emberek szerelmeseként emlé-
keznek rá. Kedves Miguel, nyugodj békében!

A Biedermann család megkapta a magyar állampolgárságot

Végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk sok szeretettel gratulálni a Biedermann csa-
lád tagjainak, Carlos Gustavonak, Hugo Antonionak és Józsefnek, akik 2020 júliusá-
ban megkapták a magyar állampolgárságot!
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Se llenó de orgullo a los miembros cuando pensaron en la gimnasta campeón mundial
y olímpico István Pelle, quien preparó al equipo argentino para los Juegos Olímpicos. Ha-
bía fotos de la boda de Pety y Atilio, que se celebró en el club, las celebraciones del 20 de
agosto, las reuniones navideñas, las becarias KCSP y mucho más que vivimos juntos gra-
cias al club. Creo que al final de la noche, todos estaban un poco intoxicados con me-
morias, no solo gracias al vino caliente.

Murió Miguel de Posfay

Entre los cambios que han tenido lugar en la comunidad húngara, nos entristece anunciar
que el 21 de julio de 2020, Miguel de Posfay ha dejado las filas de los vivos. La historia
de Miguel comenzó al otro lado del océano. Nació en Salzburgo, Austria, el 23 de marzo
de 19�8, como hijo de una familia húngara. Todavía era un niño cuando huyó de la gue-
rra y llegó a Argentina con sus padres y hermanos. Pasó su infancia en Villa General Bel-
grano en Córdoba, luego asistió a un internado alemán y completó la escuela secundaria
en Santa Rosa de Calamuchita. Cuando era un adulto joven, viajó a Buenos Aires para es-
tudiar ingeniería química en La Plata. Aunque no se graduó de la universidad, la ciencia,
la tecnología, la historia y la literatura jugaron un papel importante en toda su vida.

Tuvo tres hijos: Leo, Guillo y Mica, a quienes transmitió un gran conocimiento sobre las
artes y el compromiso con la comunidad. Lo recordamos como un hombre atento, ale-
gre y curioso que siempre tenía una broma, anécdota y consejos. Muchos lo recuerdan
como un amante de los juegos de mesa, las montañas y las personas. Querido Miguel,
¡descansa en paz!

La familia Biedermann obtuvo la ciudadanía húngara

Por último, per no menos importante, nos gustaría felicitar a los miembros de la fami-
lia Biedermann, Carlos Gustavo, Hugo Antonio y József, ¡que recibieron la ciudadanía
húngara en julio de 2020!
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Mert anyanyelv csak egy van…
Sir John Bowring XIX. században élő brit filozófus és nyelvész így nyilatkozott a magyar
nyelvről:

„A magyar nyelv a múltban gyökerezik. Nagyon sajátos módon fejlődött ki, és felépítése
olyan időkbe nyúlik vissza, amikor a beszélt európai nyelvek többsége még nem létezett. A
nyelv logikát és matematikát tartalmaz az erők és akkordok adaptálhatóságának és ala-
kíthatóságának köszönhetően. A magyar nyelv olyan, mint egy szilárd szikladarab, ame-
lyen az időviharok nem hagytak nyomot. Ez nem egy naptár, amely alkalmazkodik a kor-
változáshoz. Nem kölcsönöz vagy kölcsönad semmilyen más nyelvet. Ez a nyelv a nemzeti
szuverenitás és a szellemi függetlenség legrégebbi és legdicsőbb emléke.”

Biztos ti is sokszor találkoztatok már olyan kijelentésekkel, hogy a magyar nyelv a vi-
lág legkülönlegesebb vagy éppen legnehezebb nyelve. Vajon honnan erednek ezek a
megállapítások és miben egyedi a mi nyelvünk? Mi az, ami évszázadokon át nyelvészek
sorát tartotta izgalomban és inspirálta arra, hogy eredetét kutassák? Ebből a cikkből
kiderül!

1. A magyar nyelv rokonokkal rendel-
kező rokontalan nyelv. Bár a legtöbb
tudós egyetért, hogy nyelvünk a finn-
ugor nyelvcsaládba tartozik, még
sincs még egy olyan nyelv, aminek
beszélőivel kölcsönösen megérte-
nénk egymást, akár csak alapszinten
is. A magyar nyelvvel a vogul és osz-
tyák nyelvek mutatnak legnagyobb
hasonlóságot, melyeket Oroszország-
ban élő kisebbségek beszélnek, még-
sem tudjuk velük anyanyelvünkön
kommunikálni.

Mindez nem meglepő azt figyelembe véve, hogy kutatók szerint a magyar körül-
belül 3000 éve alakult külön nyelvvé és azóta a többi uráli nyelvtől függetlenül,
önállóan fejlődik. Érdekes kiemelni, hogy ha ezek a megállapítások helyesek, az
például azt jelenti, hogy nyelvünk még a latin nyelvnél is patinásabb.

A finnugor nyelvcsaládba csak három olyan nyelv tartozik, amely egy-egy ország
hivatalos nyelve, de az ugor ágon egyedül a magyar adja egy ország nyelvét, hi-
szen az észt és a finn nyelvek a nyelvcsalád finn-permi ágát képviselik. Ugyan-
akkor a nem indoeurópai nyelvek közül a leggyakrabban használt nyelv is Euró-
pában.
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Porque solo hay una lengua materna...
Sir John Bowring filósofo y lingüista británico que vivió en el siglo XIX comentó sobre
el idioma húngaro las siguientes palabras:

“El idioma húngaro tiene sus raíces muy lejos atrás en la historia. Se desarrolló de manera muy
particular y su estructura se remonta a tiempos donde la mayoría de los idiomas europeos ha-
blados ni siquiera existían. El idioma contiene una lógica y matemática con la adaptabilidad
y maleabilidad de fuerzas y acordes. El idioma húngaro es como una pieza de roca sólida en
la cual las tormentas del tiempo no han dejado ni un rasguño. No es un calendario que se ajus-
ta al cambio de edades. No pide prestado ni presta nada a cualquier otro idioma. Esta len-
gua es el más antiguo y glorioso monumento de soberanía nacional e independencia mental.”

Seguramente a menudo se han encontrado con declaraciones de que el idioma húngaro
es el idioma más especial o incluso el más difícil del mundo. ¿De dónde vienen estos
hallazgos y cuán única es nuestra lengua? ¿Qué ha entusiasmado a lingüistas durante
varios siglos para investigar sus orígenes? ¡Éste artículo lo revela!

1. El idioma húngaro partenece a una
familia linguística pero no tiene pa-
rientes. Aunque la mayoría de los
académicos están de acuerdo en que
nuestro idioma pertenece a la familia
lingüística finno-úrica, ni siquiera
hay un idioma con el que podamos
entendernos mutuamente, incluso a
un nivel básico. Los idiomas vogul y
osztyák, que son hablados por unas
minorías que viven en Rusia, tienen
la mayor similitud con el idioma hún-
garo, pero no podemos comunicarnos
con ellos en nuestra lengua materna.

Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que, según los investigadores, el hún-
garo se convirtió en un idioma separado hace unos 3.000 años y desde entonces
se ha desarrollado independientemente de los otros idiomas urálicos. Es intere-
sante señalar que, si estas afirmaciones son correctas, significan, por ejemplo, que
nuestro idioma es aún más ancestral que el latín.

La familia de idiomas finno-úrica incluye solo tres idiomas que son los idiomas oficia-
les de un país, pero en la rama úrica solo el húngaro da un idioma a un país, ya que los
idiomas estonio y finlandés representan la rama finlandesa-pérmica de la familia. Sin
embargo, el húngaro también es el idioma no indoeuropeo más utilizado en Europa.
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2. Az anyanyelvi beszélők számát te-
kintve a világ 78. legbeszéltebb
nyelve és olyan nyelveket követ a
ranglistán, mint a kazah, a Ruandá-
ban beszélt kinyarwanda, a Dél-Afri-
kában hivatalos zulu vagy az Indiá-
ban beszélt deccan. Körülbelül 15
millió ember beszéli a világon, ebből
nagyjából 9,5 millió Magyarországon
és további 3,5 millió a Kárpát-me-
dencében. Európán kívül a becslések
szerint közel 2 millió a magyar anya-
nyelvűek száma, ebből 1,8 millió az
amerikai kontinensen él.

A magyar nyelv 183� óta hivatalos nyelv Magyarországon, 18�� óta pedig az ország
kizárólagos hivatalos nyelve. A magyar ezen kívül hivatalos nyelv a szerb Vajdaság
Autonóm Tartományban, Szlovéniában, Ausztriában és az Európai Unióban is.

3. Nem az igeidők miatt nehéz. Más, gyakran tanult nyelvekből kiindulva hatalmas
felüdülésként hathat, mikor meghalljuk, a magyarban csak két igazi igeidő van, a
jelen és a múlt. A jövő idő analitikus módon képzett és a fog segédige igazából a fog
igéből alakult ki, így morfológiai szempontból nem indokolt külön igeidőként ke-
zelni. Bár korábban léteztek más igeidők is, mára már kikoptak a nyelvből.

Ezen kívül nagy könnyebbséget jelenthet a nyelvtanulóknak, hogy a magyarban
nem létezik nyelvtani nem sem, illetve a szórend sem kötött, bizonyos szabályok
betartása mellett szinte bármilyen sorrendben felépíthetjük mondandónkat.

Akkor mi benne olyan nagy ördöngösség? A magyar agglutináló nyelv, ami azt je-
lenti, hogy a szavak jelentését elsősorban a szóalakok megváltoztatásával állítja
elő úgy, hogy azokhoz toldalékokat kapcsol. Ezen kívül míg a nagyobb nyugati nyel-
vek közül a legtöbb maximum 7 magánhangzót használ, a magyar 1�-gyel rendel-
kezik és a két- és háromjegyű mássalhangzók miatt jelentősen több fonémát tar-
talmaz, mint a legtöbb európai nyelv. Végül, de nem utolsó sorban a toldalékolás-
nál fontos szerepet játszik a magánhangzóharmónia, amelyet nehéz lehet autenti-
kusan elsajátítani, ha az ember felnőtt korban tanulja a nyelvet.

�. A magyar nyelv különlegessége rendkívüli tömörítőképessége. Ez azt jelenti,
hogy egy-egy szóval akár egész mondatnyi tartalmat is képesek vagyunk kifejezni.
Eldöntendő kérdésekre idekötőkkel is válaszolhatunk anélkül, hogy a jelentés sé-
rülne. Az ilyen módú rövid válaszadás lehetősége más nyelvekre nem jellemző.
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2. Es el 78º idioma más hablado en el mundo en términos de número de ha-
blantes nativos, alrededor de idiomas como el kazajo, el kinyarwanda que se
habla en Ruanda, el zulú de Sudáfrica o el deccan que se habla en la India. Apro-
ximadamente 15 millones de personas lo hablan en el mundo, de los cuales
cerca de 9.5 millones están en Hungría y unos 3.5 millones en la cuenca de los
Cárpatos. Fuera de Europa, el número de hablantes nativos de húngaro se esti-
ma en casi 2 millones, de los cuales 1,8 millones viven en el continente ameri-
cano.

El húngaro ha sido un idioma oficial en Hungría desde 183�, y el idioma oficial
exclusivo del país desde 18��. El húngaro es asimismo un idioma oficial en la pro-
vincia autónoma serbia de Vojvodina, también en Eslovenia, Austria y la Unión Eu-
ropea.

3. No es en los tiempos verbales donde radica la dificultad de su aprendizaje. A
partir de otros idiomas, a menudo aprendidos, puede actuar como un gran alivio
cuando escuchamos que solo hay dos tiempos verbales reales en húngaro, el pre-
sente y el pasado. El tiempo futuro es analíticamente formado y el verbo auxiliar
’fog’ realmente evolucionó del verbo ’fog’, por lo que no está justificado morfológi-
camente tratarlo como un tiempo verbal separado. Aunque hubo otros tiempos en
el pasado, esos ya desaparecieron del idioma.

Además, puede ser una ventaja para los estudiantes de idiomas que no hayan gé-
neros gramaticales en húngaro, y que el orden de las palabras no sea fijo; por en-
de, siguiendo ciertas reglas, podemos construir lo que tenemos que decir en casi
cualquier orden.

Entonces, ¿qué tiene de dificultad? El húngaro es un idioma de aglutinación, lo
que significa que produce el significado principalmente al cambiar las formas de
las palabras al agregarles sufijos. Además, mientras que la mayoría de los idio-
mas occidentales más grandes usan hasta 7 vocales, el húngaro tiene 1� y con-
tiene significativamente más fonemas que la mayoría de los idiomas europeos
debido a las letras dobles y triples. Por último, pero no menos importante, la ar-
monía vocálica desempeña un papel importante en añadir los sufijos, lo cual pue-
de ser difícil de aprender de manera intuitiva si uno adquiere el idioma en la edad
adulta.

�. La característica especial del idioma húngaro es su extraordinaria compresi-
bilidad. Esto significa que podemos expresar una oración plena de contenido en
una sola palabra. También podemos responder preguntas cerradas con los pre-
verbios sin dañar el sentido. La posibilidad de dar una respuesta corta de esta ma-
nera no es típica de otros idiomas.
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Képalkotó képessége ugyancsak páratlanul gazdag. Ragozásával, mozzanatos, gya-
korító, műveltető, ható igéjével, illetve igekötőink hozzáadásával a jelentések kö-
zötti apró árnyalatok érzékeltetésére is alkalmas, de az egy tőből képzett jelentések
gazdagsága szempontjából is kiemelkedik a világ többi nyelve közül.

5. A magyar nyelvben a családnév szerepel elöl és a keresztnév hátul. Bár hajla-
mosak vagyunk azt hinni, hogy csak a mi nyelvünkben ez a sorrend, Magyaror-
szágon kívül Kína, Japán, Észak- és Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan és Vietnám is így
használja hivatalosan, ezért keleti névsorrendként szokás rá utalni. Érdekes kie-
melni, hogy a keleti névsorrend, a középkorban még Európa-szerte általános volt,
így sok helyen találkozhatunk ezzel a struktúrával emlékműveken és sírköveken.

�. A magyar szótárakban nem az ige főnévi alakja szerepel, mint a legtöbb nyelv
esetében. Aki sokat szótárazik, azt nem éri meglepetésként, hogy nálunk az egyes
szám harmadik személyű igealak szerepel a szócikkek elején. Ez azért fontos, mert
ez árulja el nekünk, hogy az ige ikes vagy iktelen, mely információ elengedhetet-
len annak helyes ragozásához.

7. A magyar nyelv legrégibb emlékei között szerepel egy kőbevésett magyar ro-
vásírás, amelyet az észak-amerikai újfundlandi Yarmout öblénél találtak. Ezt az
Amerika első felfedezőiről dokumentált feliratot 992-ben készítette egy Tyrkirként
említett férfi. Az izlandi nyelvben a „Tyrkir” a „Turk” megfelelője, amelyet külön-
böző források egyértelműen a magyarok jelölésére használtak.
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Sus capacidades de crear imágenes también son incomparablemente ricas. Con su
conjugación, modificadores de momento, cultivadores, efectivos, y la adición de
preverbios, también es adecuado para transmitir pequeños matices entre signifi-
cados y se destaca de otros idiomas del mundo en términos de la riqueza de sig-
nificados que se puede formar de una palabra base.

5. En húngaro, el apellido aparece en el frente y el primer nombre en la parte pos-
terior. Aunque tendemos a creer que este orden solo se usa en nuestro idioma,
además de Hungría, en China, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Singapur,
Taiwán y Vietnam también lo usan oficialmente así, por lo que es habitual referir-
se a él como un orden de nombres orientales. Es interesante observar que la no-
menclatura oriental, en la Edad Media, todavía era común en toda Europa, por lo
que podemos encontrar esta estructura en monumentos y lápidas en muchos lu-
gares.

�. Los diccionarios húngaros no incluyen la forma nominal de los verbos, al con-
trario del caso de la mayoría de los idiomas. A cualquiera que usa a menudo los dic-
cionarios no le sorprende que en nuestro caso cada entrada tenga una forma ver-
bal en tercera persona. Esto es importante porque nos dice si el verbo es con o sin
’-ik’, qué información es esencial para la correcta conjugación del verbo.

7. Una de las reliquias más antiguas de la lengua húngara es una escritura rúni-
ca húngara grabada en piedra que se encuentra en la bahía de Yarmout en Terra-
nova, América del Norte. Esta inscripción documentada de los primeros explora-
dores de Estados Unidos fue hecha en el año 992 por un hombre llamado Tyrkirk.
En islandés, ’Tyrkir’ es el equivalente de ’turco’, que varias fuentes han utilizado
claramente para denostar a los húngaros.



Córdobai Magyar Hírlap 2020. augusztus

70

8. Tökéletesen alkalmas ütemhangsúlyos versek alkotására. Ez azt jelenti, hogy az
ókorban előszeretettel használt versmérték könnyen fordítható magyarra, sőt, volt,
aki azzal a merész kijelentéssel is élt, hogy ez az egyetlen nyelv, amelyre ógörög
verseket fordítani érdemes. Azt, hogy mennyire gyakori ez az ütem nyelvünkben,
az is mutatja, hogy a magyar népdalok közül is sok erre épül.

Ebből pedig rögtön következik, hogy a magyar egy kimondottan dallamos nyelv,
amit Giuseppe Mezzofanti bíboros is megerősített. Volt összehasonlítási alapja, hi-
szem a legenda szerint 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt és mégis a magyart so-
rolta a harmadik helyre Ludwig August Frankl költőnek írt levelében: „Tudja, me-
lyik nyelvet tartom az olasz és görög után minden más nyelv előtt leginkább dal-
lamosnak és a verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A ma-
gyart. Ügyeljen, mert egy feltündöklő költői lángész még igazolni fogja nézetemet.
A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben.”

9. A magyar nyelv 68% ősi etimont tartalmaz. Ezt a Sorbonne Egyetem kutatói bi-
zonyították egy számítógépes összehasonlító kísérlet segítségével, mely során azt
kutatták, hogy melyik nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, ami-
ket ős-etimonokban számoltak. Összehasonlításként a mai angol nyelv �% eti-
mont, a héber 5% etimon, a tibeti szanszkrit pedig 12% etimont tartalmaz. A mai
magyarban összesen 800-100 olyan szó található, amely az alapnyelvünkben gyö-
kerezik, többségük természeti jelenségeket és egyszerű tárgyakat jelöl.

10. A leghosszabb magyar szó 44 betűből áll. Ez a megszentségteleníthetetlensé-
geskedéseitekért, mely bár biztos, hogy nem fog gyakran szembe jönni veletek ol-
vasmányaitok során, sőt, más nyelvekre szinte lefordíthatatlan, jó bizonyítéka an-
nak, hogy nyelvünk toldalékolási rendszere mennyire összetett. Ugyan könnyű-
szerrel készíthetők ehhez hasonló, a végtelenségig toldalékolt szavak, érdemes ész-
ben tartani, hogy minél hosszabbá alakul így egy szó, annál kevésbé lesz felfog-
ható értelme.
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8. Es perfecto para componer poemas rítmicos. Esto significa que la medida de la
poesía utilizada en la antigüedad se puede traducir fácilmente al húngaro, de he-
cho, fue entonces cuando se hizo la audaz declaración de que es el único idioma
al que vale la pena traducir los poemas griegos antiguos. La frecuencia de este rit-
mo en nuestro idioma también se demuestra por el hecho de que muchas de las
canciones populares húngaras se basan en esto.

De este hecho inmediatamente se deduce que el húngaro es un idioma melódico,
lo que fue confirmado por el cardenal Giuseppe Mezzofanti. Había una base am-
plia para la comparación, ya que según la leyenda, escribió en 58 idiomas y habló
103 idiomas. Él clasificó al húngaro en el tercer lugar en su carta al poeta Ludwig
August Frankl: „¿Sabe qué idioma considero el más melódico y más evolutivo en
términos de poesía después de todos los demás italianos y griegos? El húngaro.
Cuidado, porque un llamativo lanzallamas poético aún justificará mi punto de vis-
ta. Los húngaros, al parecer, ni siquiera saben qué tipo de tesoro vive en su idioma.”

9. El idioma húngaro contiene 68% de etymon antiguo. Los investigadores de la
Universidad de la Sorbona demostraron esto utilizando un experimento compa-
rativo realizado a computadora para descubrir qué idioma conservaba la mayor
parte de los elementos de la cultura antigua que se computaban en los antiguos
etymons. En comparación, el idioma inglés de hoy contiene �% de etymon, el he-
breo 5% de etymon y sánscrito tibetano 12% de etymon. En el húngaro de hoy hay
un total de 800-100 palabras que están enraizadas en nuestro lenguaje antiguo, la
mayoría de las que denotan fenómenos naturales y objetos simples.

10. La palabra húngara más larga consta de 44 letras. Ésta es ’megszentségtelenít-
hetetlenségeskedéseitekért’, que, si bien es cierto que no la encontrarán con fre-
cuencia en sus lecturas, y de hecho es casi imposible de traducir a otros idiomas,
es una buena prueba de la complejidad de nuestro sistema de sufijos lingüísticos.
Aunque es fácil hacer palabras como esta, agregadas indefinidamente, vale la pe-
na tener en cuenta que cuanto más sufijos tiene una palabra, es más difícil descri-
frar su significado.
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Besenyi Zsuzsi:
A magyar nyelvtanítás története Córdobában

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”
(Széchenyi István)

A Córdobai Magyar Kör több mint �0 éve alakult meg mint közösség. Szerettek összejön-
ni, finom magyaros ételeket enni, és hagyományokat őrizni. Múltak az évek és a fiata-
labb generációk már beleilleszkedtek a helyi argentin életbe és természetes lett számuk-
ra a spanyol nyelv használata. Így a magyar nyelv csak az idősebbek között maradt meg.

1992-ben Bánáti Gábor Argentínába jött córdobai feleségével Sorkin Gabival, akit Ma-
gyarországon ismert meg és Dana lányuk 199�-ben már itt, Córdobában született. Bá-
náti Gábor ipari formatervező volt Budapesten, Magyarországon. Hamarosan átvette a
Córdobai Magyar Kör elnökségét és fontos célukká tűzték ki a magyar nyelv tanítását.
Ennek érdekében megírták a kisérléti jegyzetet, az „Itt magyarul beszélnek” tanfüzetet,
amiből tanítottak. Különböző leckékre volt bontva, párbeszédekkel, külön készített szó-
kinccsel. Ez kimondottan külföldieknek készült arra, hogy megtanulják a magyar nyel-
vet a Nemzetközi Előkészítő Intézetben. Például egy órán előfordult, hogy elmagya-
rázták a különbséget a „tudom” és „tudok” szavak között. Itt Gabi angol nyelvtanítási tu-
dásával hozzájárult a nehéz ragozások megértéséhez. Kettesben vették át ezt a nagy
felelősséget, hogy türelemmel és szeretettel tanítsák a nyelv különlegességeit. A diákok
rendkívül lelkesen vettek részt az órákon és uzsonnával fejezték be az összejöveteleket.
Gábor friss magyar szavakat hozott a közöségbe, amiket akkoriban a diákok nem is-
mertek, hiszen a nyelv változott az idővel. A magyar nyelv, amelyet nagyszüleink és
szüleink őriztek és beszéltek más kifejezéseket tartalmazott. Azonban egy pár évre rá
Gábor visszament Magyarországra.
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Susie Besenyi:
La historia de la enseñanza del idioma húngaro en Córdoba

“Respeta el pasado para que puedas entender el presente y trabajar en el futuro.”
(István Széchenyi)

La colectividad húngara de Córdoba se estableció hace ya más de �0 años. Les encan-
taba reunirse, comer deliciosa comida húngara y preservar su tradición. Fueron trans-
curriendo los años y las generaciones más jóvenes ya se han sumergido en el entorno
argentino y, por lo tanto, el idioma húngaro solo se mantuvo entre algunos adultos.

En 1992, Gábor Bánáti llegó a Argentina con la cordobesa Sorkin Gabi, a quien cono-
ció en Hungría y su hija Dana quien nació en 199� ya aquí en Córdoba. Gábor Bánáti
fue diseñador industrial en Budapest, Hungría. Pronto asumió la presidencia del Círculo
Húngaro en Córdoba, y uno de sus objetivos importantes era enseñar el idioma hún-
garo. “Aquí hablan húngaro”fue el libro de texto con el que enseñaron. Tenía asignada
diferentes lecciones, con diálogos en pareja. Esto fue preparado para que los extranje-
ros aprendan el idioma húngaro en el Instituto Internacional Preparatorio. En una cla-
se para dar un ejemplo ejemplo, surgió la duda: ¿Cuál es la diferencia entre “Yo sé” y “Yo
puedo”? Y aquí Gabi, con su conocimiento de la enseñanza del inglés, contribuyó a su
comprensión desde otra perspectiva. Los dos asumieron esta gran responsabilidad de
enseñar el idioma con paciencia y amor. Los estudiantes disfrutaron las clases con mu-
cho entusiasmo, luego terminaron las reuniones con un refrigerio y una rica torta de
chocolate preparada por Gaby. Gábor trajo nuevas palabras húngaras a la comunidad
que los estudiantes no conocían en ese momento, ya que el idioma cambió con el tiem-
po. El idioma húngaro, que nuestros abuelos y padres preservaron y hablaron, contri-
buyó en otros términos. Gábor regresó a Hungría unos años después a Húngría.
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Múltak az évek és 2015-ben a Körösi Csoma Sándor Program által a Córdobai Magyar
Kör először kapta meg azt a lehetőséget, hogy 5-� hónapig ösztöndíjas legyen köztünk
és így a magyar nyelvtanítás ismét fontos céllá vált Córdobában. Köszönjük Hartmann
Máriának, Püski Zsuzsinak, Paár Eszternek, Fehér Olgának, Bába Hajninak és Molnár
Juditnak és persze a magyar államnak, mely sok programmal támogatja a diaszpórában
élő magyarokat.

Azóta nagyon sokan érdeklődtek a magyar álampolgárság iránt. Kovács Andrással
együtt tanítottuk őket a fogadalomtételre, és ez a lehetőség ismét felélesztette a magyar
nyelvtanítást. Hihetetlen volt látni a kör feltámadását. Vagy a székházunkban, vagy Ko-
vács András házában két csoportban, egyik a nappalijában, a másik a konyhában tanult.
Az András által nagyon ügyesen készített táblákon magyaráztuk együtt a magyar nyelv
különlegeségeit.

Teljesen véletlenül, Lányi Mátyás gyermekkori családi jóbarátommal összetalálkoz-
tunk Córdobában és együtt is nagy lelkesedéssel gondolkoztunk, hogy hogy járuljunk
hozzá az itteni Córdobai Magyar Kör életéhez.

2018. április 22-én a fiatalok, akik a Rákóczi Szövetség ösztöndíj programra jelentkez-
tek, nagy lelkesedéssel érdeklődtek a nyelvtanulás iránt. Miskolczi Dórát, Mátyás édes-
anyát kértük meg, hogy a lelkes fiatalokat tanítsa. 19 diák jött össze a klubban egy
egész délutánt betöltő órára.

Benedek Zsuzsi azóta többször is meg lett hívva Córdobába előadásokat tartani a ma-
gyar nyelvről. Vidám és érdekes módon ébresztette fel az érdeklődést a magyar nyelv
tanulása iránt.

2019 februárjában részt vehetettem a II. Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóján Buda-
pesten, és egy új kihívással tértem vissza: egy diaszpóra iskola tanulótábor szervezé-
se volt a célom Dél-Amerikában. Ez a találkozó azért volt fontos, mert 27 különböző or-
szágból érkezett tanárokkal találkozhattam és a legfontosabb cél az volt, hogy a magyar
nyelvtanítást népszerűsítsük a közöségünkben. Megható látni, hogy az egész világon
élünk és büszkék vagyunk magyarságunkra.
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Después de muchos años en 2015, el Círculo Húngaro de Córdoba recibió la gran opor-
tunidad por primera vez de recibir una becaria por � meses a través del programa Kö-
rösi Csoma, otorgado por el gobierno húngaro, con el fin de enseñar y mantener viva
la cultura magyar en la Diáspora.

Muchos estaban interesados en la ciudadanía húngara. Junto con András Kovács, nos
pusimos a enseñar a todos los interesados y esto despertó nuevamente la enseñanza
del idioma húngaro. Fue increíble ver la resurrección del círculo. Ya sea en nuestra se-
de o en la casa de András Kovács, donde los separamos en dos grupos, uno en su sala
de estar y el otro en la cocina. András muy hábilmente hizo las láminas, con las que ex-
plicábámos las peculiaridades del idioma húngaro.

Por las casualidades de la vida, un día me encuentro con Mátyás Lányi en el centro de
la ciudad. De niños nuestros padres fueron muy buenos amigos y juntos pensamos
con gran entusiasmo contribuir a la vida del círculo húngaro en Córdoba.

El 22 de abril de 2018, los jóvenes que solicitaron el Programa de Becas de la Asocia-
ción Rákoczi se entusiasmaron mucho con el aprendizaje de idiomas. Le pedimos a
Dora Miscolczi, la madre de Mátyás, que enseñara a los jóvenes entusiastas. 19 estu-
diantes se reunieron en el club para una clase completa de toda una tarde.

Zsuzsi Benedek fue invitada varias veces a Córdoba para dar conferencias sobre el
idioma húngaro. Con su alegría, entusiasmo y pasión por el idioma despertó rápida-
mente el interés por aprender el idioma húngaro.

En febrero de 2019, pude asistir a la Segunda reunión de Escuelas de Fin de Semana
Húngara en Budapest, y regresé con un nuevo desafío: organizar un campamento de es-
tudiantes de la Diáspora en América del Sur. Esta reunión fue importante porque pu-
de reunirme con docentes de 27 países diferentes y el objetivo más importante es con-
tinuar enseñando húngaro en nuestra comunidad. Emociona ver que en todo el mun-
do hay húngaros orgullosos de cuidar nuestra cultura milenaria.
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Máthé Lacival együtt próbáltunk szisztematikusan órát tartani az egész év során. Laci,
mint egyetemi tanár az idősebbekkel foglalkozott, én pedig a gyerekek tanítását vállaltam.

2019 áprilisában Benedek Zsuzsi egy különleges magyarórát tartott húsvétra. Tipikus
córdobai ’pata’-t ebédeltünk, kekszet sütöttünk, fagyiztunk és népi játékokat is ját-
szottunk. De jó volt együtt lenni! Mindig nagyon hálásak vagyunk, amikor Zsuzsi eljön
Córdobába és felébreszti a magyar nyelv iránti érdeklődést közöségünkben.

A magyarórák alatt bemutatkoztunk, számoltunk együtt, játszottunk, énekeltünk! A
szülők is jelen voltak, mindenki tanult magyarul! Utána uzsonna és íjászat volt a nagy
újdonság Csöme Karcsi ötletére.

Egy nagyon különleges év végi programmal fejeztük be az évet. Mézeskalács-díszítés,
szaloncukor-csomagolás, Lajtaváry Benedek Zsuzsival, Danival, Máthé Zsuzsival, Ko-
vács Andrással, Lányi Mátyással, Emmával és Lalival előadtunk egy Betlehemes mű-
sort! Karácsonyi énekeket gyakoroltunk és a szókincsünket is bővítettük. Vacsora után
country zene műsor volt az esemény csúcspontja! Nagyon jó hangulatban énekeltünk,
táncoltunk! Köszönjük a remek hangulatot Zsuzsi és Dani! Olyan jó együtt lenni és ma-
gyarságunkat megosztani!

Idén, 2020-ban új kihívással kell szembe néznünk. A karantén miatt nem jöhetünk
össze személyesen, hogy együtt tanuljunk. Emiatt virtuális tanitásra került sor. Molnár
Judit ösztöndíjasunk lelkesedésével és tudásával támogatta a tanulást és rögtön neki
is álltunk a magyar nyelvtanítás megszervezésének, 3 változatos csoportban Zoom se-
gítségével. Ő vállalta a felnőtteket, én pedig a gyerekeket és fiatalokat.

Márciusban kezdtünk neki a magyar nyelvtanításnak. Minden egyes találkozó egy nagy
öröm számunkra. Vidám hozzáállással éneklünk, népmeséket hallgatunk, párbeszéde-
ket gyakorlunk és így a távolság is csökken. A fiatalokkal földrajzot tanulunk, kettős iden-
titást építünk a térképen feltüntetve a magyar nagyszülők és ősök származási helyeit.

Bízunk abban, hogy a magyar nyelv tovább fog gyarapodni közösségünkben. Nincs
még egy olyan nyelv, mint a magyar, hiszem nincs szebb a mi anyanyelvünknél. A ma-
gyar állampolgárságnak köszönhetően mi is hozzájárulunk a nyelv megmaradásához
a fiatalok generációjában az egész világon.

Nyelvében él a nemzet. Éljen a magyarság Córdobában!
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Junto con Máthe Laci, tratamos de mantener una clase sistemática durante todo el año.
Como profesor universitario, Laci se ocupó de los jóvenes, y yo me comprometí a en-
señar a los niños.

En abril de 2019 nos volvió a visitar Zsuzsi Benedek y fue un acontecimiento muy es-
pecial, ya que no solo nos dio una clase especial de húngaro sino también pudimos el
tradicional “locsolás” de Pascua. Tuvimos un almuerzo típico de pata cordobesa, rea-
lizamos galletas horneadas, comimos helado y también hubo juegos populares ¡Qué
lindo es estar juntos!

Nos presentamos, jugamos, cantamos. Los padres también estuvieron presentes, y así
todos aprendieron húngaro. Posteriormente, una rica merienda y arquería fue la gran
novedad gracias a la iniciativa de Csöme Karcsi.

Terminó el año con un programa de fin de año muy especial. Decoración de pan de jen-
gibre, empaque de caramelos de Navidad y preparamos un pesebre viviente con Benedek
Zsuzsi y Dani Lajtaváry, Zsuzsi Máthe, András Kovács, Lányi Mátyás, Emma y Lali, Practi-
camos villancicos y expandimos nuestro vocabulario, Y después de la cena, un espectá-
culo de música country fue lo más destacado. Cantamos y bailamos con muy buen humor.

Este año, 2020, estamos llamados a un nuevo desafío. Debido a la cuarentena por la
pandemia del COVID-19, no podemos reunirnos. Debido a esto, tuvo lugar la ense-
ñanza virtual. Con la becaria Judit Molnár su entusiasmo y conocimiento, nos pusi-
mos enseguida a organizar la enseñanza de la lengua húngara, en 3 grupos diferentes
por zoom. Ella se hizo cargo de los adultos y yo de los niños y jóvenes.

Y las clases comenzaron por primera vez desde marzo. Cada reunión es un gran placer
para nosotros. Con una actitud alegre, cantamos, escuchamos cuentos populares, en-
tablamos diálogos y las distancias se reducen. Con los jóvenes estamos estudiando ge-
ografía, construyendo la doble identidad, argentino húngara, ubicando en el mapa la
ciudad de origen de sus abuelos y antepasados húngaros.

Confiando en que el interés por el aprendizaje del idioma húngaro continuará cre-
ciendo en nuestra comunidad, porque no hay idioma más bello e interesante que el
húngaro, y nos atrevemos a establecerlo que la nación vive en el idioma.

Larga vida a los húngaros en Córdoba.
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Nagy Magyar Kvíz 4.
1. Hány ember beszél magyarul a világon?
A) Kb. 9 millióan.
B) Kb. 12 millióan.
C) Kb. 15 millióan.
D) Kb. 19 millióan.

2. Melyik Magyarország leghosszabb folyója?
A) Dráva.
B) Duna.
C) Maros.
D) Tisza.

3. Hol található a legnagyobb számú magyar emigráns közösség?
A) Brazíliában.
B) Ausztráliában.
C) Németországban.
D) Az Egyesült Államokban.

�. Melyik költőnk nem Erdély területén született?
A) Arany János.
B) Kosztolányi Dezső.
C) Wass Albert.
D) Ady Endre.

5. Mi van a magyar kocsik rendszámán?
A) 3 betű és 3 szám.
B) � betű és 3 szám.
C) 3 betű és 2 szám.
D) � betű és � szám.

�. Mi az a madártej?
A) Egy jellegzetes virág.
B) A köd szinonimája.
C) Egy desszert.
D) Egy gyümölcs.

7. Miből készült 255 méteres fűzérrel nyertünk világrekordot 200�-ban?
A) Paprika.
B) Fokhagyma.
C) Vöröshagyma.
D) Bodza.

8. Melyik címet nem nyerte el Puskás Ferenc?
A) A XX. század legjobb góllövője.
B) Olimpiai bajnok.
C) Európa legjobb góllövője.
D) Világbajnoki aranyérmes.
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Gran Quiz Húngaro 4
1. ¿Cuántas personas hablan húngaro en el mundo?
A) Cerca de 9 millones.
B) Cerca de 12 millones.
C) Cerca de 15 millones.
D) Cerca de 19 millones.

2. ¿Cuál es el río más largo de Hungría?
A) Dráva.
B) Duna.
C) Maros.
D) Tisza.

3. ¿Dónde se puede encontrar el mayor número de húngaros emigrados?
A) En Brasil.
B) En Australia.
C) En Alemania.
D) En los Estados Unidos.

�. ¿Cuál de nuestros poetas no nació en Transilvania?
A) János Arany.
B) Dezső Kosztolányi.
C) Albert Wass.
D) Endre Ady.

5. ¿Qué se puede ver en las placas de los automóviles húngaros?
A) 3 letras y 3 números.
B) � letras y 3 números.
C) 3 letras y 2 números.
D) � letras y � números.

�. ¿Qué es la “leche de ave” (madártej)?
A) Una flor típica.
B) El sinónimo de niebla.
C) Un postre.
D) Una fruta.

7. ¿Qué nos hizo ganar un récord mundial en 200� con una guirnalda de 255 metros?
A) Paprika.
B) Ajo.
C) Cebolla.
D) Flor de sauco.

8. ¿Qué título no ganó Ferenc Puskás?
A) Mejor goleador del siglo XX.
B) Campeón olímpico.
C) El mejor goleador de Europa.
D) Medallista de oro del campeonato mundial.
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9. Mit jelent a szólás „Nem esik messze az alma a fájától”?
A) A gyerek hasonlít a szüleire.
B) Hazánkba mindig visszahúz a szívünk.
C) Nem lehet nagy változást elérni.
D) Az élet főbb fázisai ismétlődnek.

10. Kik választanak párt a Tavaszi szél című népdalban?
A) Minden leány.
B) Minden szerelmes szív.
C) Minden cica.
D) Minden madár.

11. Miből készül a Dobos torta teteje?
A) Méz.
B) Égetett cukor.
C) Tejszín.
D) Ánizs.

12. Kit neveznek a számítógép-tudomány megteremtőjének?
A) Neumann János.
B) Eötvös Loránd.
C) Ganz Ábrahám.
D) Kandó Kálmán.

13. Milyen vásárairól híres a Vörösmarthy tér?
A) Karácsonyi.
B) Fűszer.
C) Divat.
D) Kisállat.

1�. Mit csinál az aki piszmog?
A) Hazudik.
B) Lassan végzi a dolgát.
C) Halkan beszél.
D) Tüsszent.

15. Melyik uralkodó ház nem adott királyt Magyarországnak?
A) Árpád-ház.
B) Anjou-ház.
C) Habsburg-ház.
D) Stuart-ház.

1C,2D,3D,�B,5A,�C,7B,8D,9A,10D,11B,12A,13A,1�B,15D



Revista Húngara de Córdoba Agosto 2020

81

9. ¿Qué significa el dicho “La manzana no cae lejos del árbol”?
A) El niño es como sus padres.
B) Siempre extrañamos nuestro país de origen.
C) Es imposible hacer una gran diferencia.
D) Las fases de la vida se repiten.

10. ¿Quién elige una pareja en la canción popular Tavaszi Szél?
A) Cada chica.
B) Todos los corazones enamorados.
C) Cada gato.
D) Cada pájaro.

11. ¿De qué está hecha la parte superior de la torta Dobos?
A) Miel.
B) Azúcar quemada.
C) Crema de leche.
D) Anís.

12. ¿Quién se llama el creador de la informática?
A) János Neumann.
B) Loránd Eötvös.
C) Ábrahám Ganz.
D) Kálmán Kandó.

13. ¿Por qué tipo de mercado es famosa la Plaza Vörösmarthy?
A) De Navidad.
B) Especias.
C) Moda.
D) De mascotas.

1�. ¿Qué hace una persona que “piszmog”?
A) Mentir.
B) Hacer su trabajo lentamente.
C) Hablar en voz baja.
D) Estornudar.

15. ¿Qué casa real no le dio un rey a Hungría?
A) Casa de Árpád.
B) Casa de Anjou.
C) Casa de Habsburg.
D) Casa de Stuart.

1C,2D,3D,�B,5A,�C,7B,8D,9A,10D,11B,12A,13A,1�B,15D
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Mátyás és az anyóka (népmese)
Mátyás király vadászgatott egy rengeteg erdőben társaival. Délfelé járt az idő, készítet-
te a szakács az ebédet, de Mátyás az idő alatt úgy elcsámborgott, hogy eltévedt. Ráes-
teledett, de még mindig nem lelte barátait. Elfáradt, elcsigázódott, mikor megpillantott
egy pislogó fényt. No, oda már bemegy, megpihen éjszakára. Egy öreg anyóka lakott ott.
Beköszönt:
– Adjon Isten jó estét, édes öreganyám!
– Adjon Isten neked is, fiam! Mi járatban vagy?
– Eltévedtem. Vadásztam társaimmal, de sehogy nem találom őket.
– Édes fiam, a sötétben már úgysem találod meg őket, ha a világosban nem találtad. Itt
van ez a dikó, ezen megpihenhetsz reggelig. Vacsorát nem tudok neked adni... De vár-
jál csak, van egy tyúkom, azt levágom.
Levágta az anyóka a tyúkot, megkopasztotta, főzött belőle jó húslevest.
Megmelegedett Mátyás szíve, mikor eléje tette az anyóka a párolgó, finom levest. Meg-
olvasta, hány zsírszem gyöngyözik a leves tetején, és azt mondta:
– Tudod-e, anyóka, ki vagyok én? Bizony Mátyás király.
– Ó, fiam, ne haragudj rám, nem ismertelek meg, és királyhoz illően meg sem tisztel-
telek.
– Nagyon elégedett vagyok, anyókám, mert egyetlen tyúkodat is levágtad a vendégnek,
és megfőzted levesnek. Most annyi aranyat kapsz tőlem, ahány zsírcsepp gyöngyözik
a levesed tetején.
Elővette Mátyás király a pénzes zsákját, és híja nékül kiszámolta az asztalra az aranya-
kat.
No, erre betoppantak vadásztársai.
– Jaj, királyunk az egész erdőt bejártuk érted! Miért jöttél el ilyen messzire tőlünk? Na-
gyon aggódtunk érted.
Közben meglátták az asztalon a sok aranyat, megtudták, miért kapta az anyóka a gaz-
dag jutalmat.
„No – gondolta magában a kuktája –, majd főzök én a királyomnak olyan zsíros levest,
hogy nem győzi nekem az aranyakat olvasni a zsákjából.”
Hazamentek. A kuktája mindjárt másnap elkészítette a tyúkhúslevest, feltálalta. Má-
tyás király sejtette, honnan fúj a szél, hát méregbe gurult:
– Te kukta, elrontottad a levest, ehetetlen,
mert csurom zsír az egész. Többet nem le-
szel a kuktám, amerre akarsz, arra me-
hetsz!
Lekókadt fejjel hagyta ott a kukta a királyi
udvart. Sok aranyat akart, de nem kapott
semmit.
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Rey Matías y la anciana (cuento popular)
El Rey Matías cazaba en un inmenso bosque con sus camaradas. Era ya mediodía, el co-
cinero estaba preparando el almuerzo, pero Matías durante ese tiempo se fue tan lejos
que se perdió. La noche cayó sobre él, pero aún no pudo encontrar a sus amigos. Esta-
ba cansado, exasperado cuando vio una luz parpadeante. Se dirigió hacia allí para des-
cansar por la noche. Una anciana vivía allí.
La saluda:
“Dios te bendiga, dulce abuela.”
“Dios te bendiga, hijo. ¿Qué estás haciendo aquí?”
“Estoy perdido. Estaba cazando con mis camaradas, pero de ninguna manera puedo
encontrarlos.”
“Dulce hijo, de todos modos no los encontrarás en la oscuridad si no los encontraste con
la luz. Aquí está esta cama, puedes descansar en ella hasta la mañana. No puedo dar-
te la cena ... Pero espera, tengo una gallina, la mataré.”
La anciana mató la gallina, la desplumó y le preparó un buen caldo.
El corazón de Matías se calentó cuando la anciana puso la deliciosa sopa humeante fren-
te a él. Contó la cantidad de manchas de grasa en la parte superior de la sopa y dijo:
“¿Sabes abuela quién soy yo? La verdad es que soy el Rey Matías.”
“Oh, hijo mío, no te enfades conmigo, no te reconocí y no te respeté como rey.”
“Estoy muy contento, abuela, porque mataste incluso una de tus gallinas para el invi-
tado y preparaste la sopa. Ahora obtendrás tanto oro como gotas de grasa haya sobre
tu sopa.”
El Rey Matías sacó su bolsa de dinero y contó el oro sobre la mesa sin mezquinar.
En ese momento entraron sus amigos cazadores.
“¡Oh, nuestro Rey, atravesamos todo el bosque en busca de tí! ¿Por qué viniste tan le-
jos de nosotros? Estábamos muy preocupados por tí.”
Mientras tanto, vieron todo el oro sobre la mesa y llegaron a saber por qué la anciana
había recibido la recompensa.
“Bueno, pensó el cocinero para sí mismo, entonces cocinaré a mi Rey con tanta grasa
que no podrá evitar de vaciar el oro de su bolso.”
Se fueron a casa. Su cocinero hizo el caldo de pollo al día siguiente y lo sirvió. El Rey
Matías adivinó de dónde soplaba el viento, por lo que se enojó:
“Usted cocinero ha arruinado la sopa, no
es comestible porque es pura grasa. ¡Ya no
serás mi cocinero, puedes irte donde
quieras!”
Con la cabeza baja el cocinero dejó la cor-
te real. Quería mucho oro, pero no obtu-
vo nada.
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Magyar költészet Szekeres Szabolcs tolmácsolásában
Jó érzés, mikor az ember a magyar költészet kiemelkedő al-
kotásainak spanyol nyelvű fordításaira bukkan, hiszen ez azt
jelenti, hogy irodalmunk a tágabb világ olvasóit is megmoz-
gatja. Viszont amikor a közösség tagjai lépnek velem kap-
csolatba és ajánlják fel kedvenc verseiket vagy saját fordítá-
saikat, az még ennél is nagyobb örömmel tölt el. Ebben a hó-
napban Szekeres Szabolcs lépett velem kapcsolatba, hogy el-
mesélje, 19�8 és 19�2 közt az argentínai magyar kolónia tag-
ja volt és bár már visszaköltözött Budapestre, fontos része
életének a magyar kultúra spanyol nyelven való közvetítése
és szabadidejében műfordítással foglalkozik. A hírlap szá-
mára Ady fordításkötetének verseit ajánlotta fel, amelyek kö-
zül a következő oldalon találhattok egy igazán szívhezszólót.

Miután tovább beszélgettem Szabolccsal, kiderült, igen ér-
dekes életpályát járt be. 19�8-ban, hatéves korában érkezett
szüleivel Buenos Aires-be, ahol ifjúságát a magyar kolónia
határozta meg. Két évig járt a Plátanosi magyar apáca iskolá-
ba, később hétvégeit a cserkészettel és a Zrínyi Körben töl-
tötte. 19�2-ben New York-ba költözött, ahol a Columbia Egye-

temre járt. Egyik alapítója volt a ma is működő Arany János hétvégi magyar iskolának
és parancsnoka lett a fiú cserkészcsapatnak. Az egyetem elvégzését követően Wa-
shington DC-ben kapott állást a Dél-Amerikai Fejlesztési Bankban. 1977-ben saját ta-
nácsadó céget alapított ugyanott, amely főleg dél-amerikai országoknak dolgozott.

1990-ben a magyarországi rendszerváltást követően cé-
ge részt vett a magyar miniszterelnökség átszervezésé-
ben és az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság elnök-
vezérigazgatójaként irányította a Magyar Távközlési Vál-
lalat magánosítását. 199�-től Budapesten a pénzügyi
szektorban dolgozott. Családot alapított, két lánya és egy
fia született. 2001-ben elindította az erdélyi Mezőma-
daras – édesapja falujának – a fejlesztési programját.
2003 és 200� között az ENSZ Koszovói missziójában
dolgozott, majd pedig az Európai Bizottság főosztályve-
zetője volt Sevillaban. 2009-ben Brüsszelben telepedett
le és gazdasági tanácsadással foglalkozott, de 2011-ben
visszatért Budapestre, ahol továbbra is tanácsadással
foglalkozik.
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Poesía húngara interpretada por Szabolcs Szekeres
Se me llena el alma de alegría cuando me encuentro con tra-
ducciones al español de obras destacadas de la poesía húnga-
ra, ya que esto significa que nuestra literatura conmueve a los
lectores de todo el mundo. Sin embargo, cuando los miembros
de la comunidad me contactan y me ofrecen sus poemas favo-
ritos o sus propias traducciones, estoy aún más feliz. Este mes,
Szabolcs Szekeres se puso en contacto conmigo para decirme
que entre 19�8 y 19�2 fue miembro de la colonia húngara en
Argentina y aunque ya se volvió a Budapest, una parte impor-
tante de su vida sigue siendo la transmisión de la cultura hún-
gara en español y traduce literatura en su tiempo libre. Para la
revista, nos ofreció los poemas de su volumen de traducción de
Ady, del cual pude encontrar uno que me llegó al corazón.

Después de hablar más con Szabolcs, descubrí que tenía una
carrera muy interesante. En 19�8, a la edad de seis años, llegó
a Buenos Aires con sus padres, donde su juventud fue definida
por la colonia húngara. Asistió a la escuela de monjas húngaras

en Plátanos durante dos años, luego pasó sus fines de semana con el Scoutismo y en
el Círculo Zrínyi. En 19�2, se mudó a Nueva York, donde asistió a la Universidad de Co-
lumbia. Fue uno de los fundadores de la escuela húngara de fin de semana János Arany,
que todavía funciona hoy, y se convirtió en el jefe del equipo de Scout para mucha-
chos. Después de graduarse de la universidad, consiguió trabajo en el Banco Inter-
americano de Desarrollo en Washington DC. En 1977, fundó su propia firma de con-
sultoría allí, trabajando principalmente para países sudamericanos.

En 1990, después del cambio de régimen en Hungría, su
empresa participó en la reorganización de la Oficina del
Primer Ministro húngaro y gestionó la privatización de la
empresa húngara de telecomunicaciones como presiden-
te y CEO de la empresa estatal de gestión de activos. Des-
de 199� trabajó en el sector financiero en Budapest. Formó
una familia y tuvo dos hijas y un hijo. En 2001, impulsó el
plan de desarrollo de Mezőmadaras, el pueblo de su pa-
dre, en Transilvania. De 2003 a 200�, trabajó en la Misión
de la ONU en Kosovo y luego como Jefe de la Comisión Eu-
ropea en Sevilla. Se estableció en Bruselas en 2009 y tra-
bajó como consultor independiente, pero regresó a Buda-
pest en 2011, donde sigue ejerciendo la consultoría.
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Úgy döntöttem, a karantén által generált online üzem-
módba való átállást kihasználva felkérem Szabolcsot egy
irodalmi esten való részvételre, ahol saját Ady fordítá-
sait olvassa majd fel Magyarországról egy Zoom talál-
kozó keretein belül. Egy részről úgy gondolom, sokak ré-
gi barátot üdvözölnek majd személyében, akivel kelle-
mes lesz az újratalálkozás, mások az élettörténetéből
meríthetnek majd inspirációt, míg megint mások az iro-
dalmi művek két nyelven való megismerésében lelik
majd örömüket.

Fogadjátok szeretettel mind az itt megjelent versfordítá-
sát, mind pedig az augusztus 8-ára szervezett versfelolva-
só estet, melynek részleteit a következő oldalon találjátok.

Ady Endre: A föl-földobott kő

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.

Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.
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Decidí aprovechar la transición al modo virtual genera-
do por la cuarentena para invitar a Szabolcs a una no-
che literaria donde leería las propias traducciones de
Ady desde Hungría como parte de una reunión de Zo-
om. Por un lado, creo que muchos darán la bienvenida a
un viejo amigo en su persona con quien tendrán una
reunión agradable, otros podrán inspirarse en sus histo-
rias de vida, mientras que otros disfrutarán aprendiendo
sobre obras literarias en dos idiomas.

Den una cálida bienvenida a la traducción de su traducción
del poema de Ady publicado aquí, como también a la no-
che de lectura del poema organizada para el 8 de agosto,
cuyos detalles se pueden encontrar en la página siguiente.

Endre Ady: La piedra lanzada al cielo

Como piedra lanzada al cielo que recae a tu suelo
regresa una y otra vez, pequeño país mío,
a su patria tu hijo.

Visita lejanas torres encantadas, una tras otra,
se marea, se entristece, y al polvo se postra,
del que ha provenido.

Siempre quisiera partir, pero no puede escaparse,
con húngaros deseos que parecen calmarse,
pero despiertan de nuevo.

Soy todo tuyo, en mi salvaje furia desenfrenada,
en mi infidelidad y preocupación enamorada,
tristemente húngaro.

Piedra lanzada al cielo, con triste involuntad,
te golpeo la cara en forma ejemplar,
pequeño país mío.

Y, ¡ay!, vanas son todas las resoluciones mías,
si cien veces me lanzaras, yo regresaría
cien veces, regresaría siempre.
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Nyelvtörők / Trabalenguas
Minden nyelvben vannak nyelvtörők, azaz olyan tréfás mondatok, amelyek kihívást
jelentenek még az anyanyelvi beszélők számára is, hiszen sok olyan hangot tartal-
maznak, amelyek képzésük helye szerint közel esnek egymáshoz, így ha gyorsan akar-
juk egymás után kimondani őket, könnyen beletörhet a nyelvünk. A nyelvtörő játék
célja az, hogy minél gyorsabban kell hibátlanul kimondani őket, ezzel gyakorolva a he-
lyes beszédet és kiejtést. Most arra invitállak titeket, próbáljátok meg az alábbi magyar
nyelvtörőket felolvasni, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudjátok!

Hay trabalenguas en cada idioma, es decir frases divertidas que desafían incluso a los ha-
blantes nativos, ya que contienen muchos sonidos que están cerca uno del otro según el
lugar donde están ubicados, por lo que si queremos decirlos uno tras otro, nuestra lengua
puede trabarse fácilmente. El objetivo del juego es pronunciarlas correctamente lo más
rápido posible, practicando así el habla y la pronunciación correctas de la lengua. ¡Aho-
ra les invito a intentar leer los siguientes trabalenguas húngaros tan rápido como puedan!

• Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot, mire a po-
cakon pöckölt pici pocakos pocok pocakon pöckölte az pocakpöckölő pici pocakos
pocok pici pockát.

• Száz sasszem meg száz sasszem az sok száz sasszem.
• Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.
• Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé.
• Te tetted-e e tettetett tettet, te tettetett tettek tettese, te!
• Jól járnak a molnárok mikor jó nyár jár rájok.
• Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz.
• Kőkapui kapukő, kapukőben laputő, laputőből lapu nő, lapus lesz a kőkapui kapukő.
• Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat ku-

pac kopasz kukac.
• Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarkafajta farka

tarkabarka, mert ha minden fajta szarka farka tarkabarka volna, akkor minden szar-
kafajta tarkabarka-farkú szarkafajta volna.

• Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.
• Csepregi csikós itat a Tiszán, sárga selyem csengő cseng a csepregi csikós csinos csi-

kaja nyakán.
• Fekete bikapata kopog a fekete pepita patika köveken.
• A szamárnál szomorúbb Szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomo-

rú szamara számára, ezért sok szomorú szamárkönny szemerkélt a szamárnál szo-
morúbb Szemere szomorú szamara szeméből.

• Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög rá-
törnek a hörcsög görcsök.
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Kirakós / Rompecabezas
Rakjátok össze a kirakós darabjait, hogy Esztergom látképét kapjátok!
A képet nagyon szépen köszönjük Peter Haldemannak!

¡Junten las piezas del rompecabezas para percibir el panorama de Esztergom!
¡Muchas gracias a Peter Haldeman por la foto!
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Haladó változat: azoknak, akik még több kihívásra vágynak.

Versión avanzada: para aquellos que tienen ganas de aún más desafíos.



Córdobai Magyar Hírlap 2020. augusztus

92

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:

3. 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.
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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:

3. 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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5. Ezt az üzenetet fogjátok kapni:

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

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

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

9. 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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5. Van recibir esta mensaje:

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

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

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

9. 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


