
  

 

KARANTÉ NBOGARAK LÉTTÜ NK?  

“...má r nekem is ván egy kis koroná m! 

Az o tletesse g e s á tü relem koroná já rá 

vágyok me lto , mint áhogy Te is!” -

3.oldál  

            -Zo lyomi Káti í rá sá  

FÉNYESÍTSÜK A NYELVET, HOGY 

NE ROZSDÁSODJON MEG MAGYAR 

NYELVTUDÁSUNK  

“A Zrínyi Ifjúsági Körben 2010 óta havonta 

egyszer nyelvcsiszoló tanfolyamot tartok… 

Idén már a 11. évet kezdtük volna…” -12.o. 

        -Benedek Lászlóné Micsinay Mária  

 

BESZÉLGETÉS KEREKES ÁGIVAL 

„Kicsi koromtól fogva magyar mintákat 
rajzoltam,... A mintáim, ahogy mondják a 
"szakértők", azok "Ági kalocsaiak".”  –25.oldal 

              -Knapecz Kata és Tóth András  

KICSO NGÉTTÉK A ZIK-BÉN 
Az első félévet lezártuk –48.oldál 
               -Vágási-Kovács Anna 

SECCIÓN EN ESPAÑOL  

IDIOMA HÚNGARO EN 

LA UBA –página 68.  

    -Susana Benedek 

Sácerdotes cáto licos y 

pástores protestántes 

en lá DIA SPORA 

CHAQÜÉN A –pá giná 76.  

                  -Tibor Mártí  

Para hispanohablantes  

           -página 65.  

"Magyarnak is lenni… 

arra tanít, hogy akkor is, 

amikor rosszul mennek a 

dolgaink, és nem tudjuk 

mitévők legyünk, felemelt 

fővel haladjunk előre az 

úton.”   -35.oldal 

        -Carolina Juhász   

  

2020. JÚLIUS 

 

5X5 PERC JÁTÉK 
A SZAVAKKAL 

 Szinonimá k 

 Ke p–, e s   
 betü rejtve ny 

 Mesterse gek 

 Ésperente 

      -59.oldál 

A BÜÉNOS AIRÉS-I MAGYAR KO ZO SSÉ G HI RLAPJA 

CSÉRKÉ SZÉT A KARANTÉ N IDÉJÉ N 

“Eddig nekünk a cserkészet kikapcsolódást 

jelentett. Kimegyünk á természetbe á 

bárá táinkkál, felvesszü k áz egyenrühá t, á 

há tizsá kot, e s mindent há tráhágyünk: á telefont, áz 

iskolá t, á münká t, á zü rzávárt... kikápcsolo dünk.  

Hogy tüdünk hásonlo t ele rni, há áz egyetlen 

leheto se g áz á bekápcsolo dá s? ” -36.oldál     

                               -Bláho  Sofi, sege dtiszt  

 
“Argentína magyar 

közösségét büszkeség 

tölti el hallván a 

járókelőket: "Szent 

László egy magyar 

király neve... ennek az 

iskolának magyar 

színei vannak... ez 

egy magyar iskola...".” 

-Válentí n Ferenc –27.o. 

AZ ORVOSTÜDOMA NY Ü TTO RO JÉ: 

SÉMMÉLWÉIS IGNA C 
“...á legbiztosább, e s legfo bb ve dekeze ske nt á 

gyakori kézmosást javasolta. ...áz első orvos, 
áki  ezt á mo dszert bevezette, á mágyár 

Semmelweis Igná c volt...” -17.oldál 

                  - Sze ká sy Miklo s   

“Káránte nno k” 
mágyár 

teáde lütá njá 
-53.oldál 
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RO VIDÉBBNÉK INDÜLT... 

Ro videbb le legzetü  lápnák indült á Ro lünk szo l. Azt hiszem lehet 

mondáni rá , hogy tártálmás, nosztálgiküs, e rdekes, szo rákoztáto , 

edükátí v, informá lis, ke pekkel teli, mái,... de ázt, hogy ro vid, 

semmike pp. O szinte n szo lvá, nem is ce lom szigorü  keretek ko ze  

szorí táni sem á tártálmát, sem á terjedelmet. Arrá to rekszem, 

hogy o ro mmel ke szü ljenek á cikkek, e s mindenki á mágá e nák 

e rezze, mert áz ünoká ro l, egy re g nem lá tott bárá tro l, egy 

szenvede ly - mely lehet a magyar nyelv, a tudoma ny, a 

művészetek, egy szabadidős tevékenység... – megosztá sá ro l, egy á 

szí vnek kedves csoportro l; ro lünk szo l, e s ezá ltál mindenki 

megtálá ljá benne á szá má rá e rdekes tártálmát. Éz á jü liüsi szá m 

is, á ko zo sse gnek há lá, Zo lyomi Kati tollá nák tolmá csolá sá bán 

szo lhát á káránte n bezá rtsá gá bán mege lt e rze sekro l, 

gondolátokro l..., Benedek Zsuzsi í rá sái á ltál felnyithátjá á 

szemü nket á mágyár nyelv tálá nyos o sszefü gge seire, e s okot 

ádhát á bü szkese gre, hiszen lehet mágyárül tánülni áz ÜBA-n, 

Benedek Lászlóné Micsinay Mária segítségével mi is részesei 

lehetü nk á nyelvcsiszolo  álkálmáknák, Meleg Ire n 

visszáemle keze se n keresztü l bepillántá st nyerhetü nk ábbá, 

hogyán e li meg identitá sá t - biztos vagyok benne, hogy sokan 

azonosulni tudnak Irén oly szépen papírra vetett gondolataival -, 

Székásy Miklós révén, áki ismét, olvásmányos, mégis 

szákszerü  stí lüsbán á tüdomá ny vilá gá bá káláüzol, olváshátünk 

Semmelweis Igná cro l. Alkálmát ád árrá á hí rláp, hogy ez 

álkálommál is megismerhessü nk ke t docenst, ákik nem 

mágyárke nt is, meggyo zo de sbo l á Kodá ly-mo dszer ko re  e pí tik 

münká ssá gükát áz Argentin Koda ly Egyesu let ko tele ke ben. A 

Kerekes Ágivál folytátott beszélgetés áltál kiderül, hogyán 

vá lhát á rájzolá s mint hobbi, e letformá vá . Valentí n Ferenc ko zo lt 

besze de re ve n, á Szent Lá szlo  Iskolá kisdiá kjái rájzáinák 

kí se rete ben, megemle kezhetü nk áz iskolá ne vádo  mágyár 

kirá lyá ro l. Carolina Juha sz í rá sá segí t megismernü nk egy fiátál 

ho lgy mágyár nyelvtánülá s irá nti motivá cio já t. Blaho  Sofi 

sege dtiszt í rá sá n keresztü l betekinte st nyerhetü nk á cserke szek 

online mindennápjáibá. Martí  Tibor kütátá sá re ve n ki-ki 

nosztálgiá zhát, vágy megismerkedhet áz egykori e s mái kátoliküs 

e s protestá ns lelkipá sztorokkál, ákik á cháco i mágyárok ko re ben 

teljesí tettek/teljesí tenek szolgá látot. Égyü tt o rü lhetü nk á Nun ez-

Lajtaváry család ikrei érkezésének. Szól ez á láp á Szent 

Lá szlo  Iskolá bán tártott magyar ne pta nco ra kro l, árro l, hogy má r 

el is ro ppent egy fe le v á Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben, hogy minden 

szerdá n teade luta nt – magyar társalgási klubot – tártünk, szo l á 

Morvay család történetéről, mely Nágykikindán kezdődött, 

szo l á gyerekek magyar nyelvtuda sa nak ja te kos fejleszte se ro l, ez 

álkálommál szinonimá k segí tse ge vel, Ronan Priscila mese je n 

keresztü l, szo l Knapecz Kata e s To th Andra s szákszerü  

tolmá csolá sá bán á jü liüsi ne pszoká sokro l, e s áz elmárádhátátlán, 

já te kos, nyelvi karante n percekro l, válámint magyar 

filmklasszikusokról. A hónap legendája megismertet 

bennü nket á keresztesfü vel, tová bbá  Dente Agustina e s 

nagymamája, Sziszi mama megosztánák velünk egy 

szí vü knek kedves receptet, egy á szí vnek kedves emle kkel. 

Terme szetesen Kata e s Andra s sem hágyták minket recept ne lkü l; 

egy jo l bevá lt recepttel volták kreátí vák.   

Éze rt tová bbrá is ázon leszek, hogy ez á láp ro lünk szo ljon, á 

szí vhez szo ljon, hogy áz O no k í rá sái á ltál megteljen le lekkel. I gy, 

ne zze k el nekem, hogy á káráktereket, e s á szo ko zo ket tová bbrá 

sem ne zem o sszevont szemo ldo kkel, nágyí to n keresztü l.  

Szí ve lyes ü dvo zlettel márádok szolgá látükrá,  
á Ro lünk szo l szerkeszto je, 
Vá gá si-Ková cs Anná 
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Májdnem ne gy ho náp ko zlekede si tilálom, testtá volsá g 

tártá sá, szá jmászk hászná látá, szigorü  bennmárádá s 

Büenos Airesben. Mozgá skáránte nbán á mágyár 

e letü nk is. Égy kis szábádsá g illát áze rt má r sejteto dik á 

levego ben, de me g olyán enyhe, mint egy be ke sen álvo  

kisgyermek ro zsá s lehelete… Aká r á gyerek, áki 

lá bádozá s ütá n ki ákár rohánni á kertbe, áz ütcá rá, e n is 

olyán izgátott vágyok: ki ákárok menni já tszáni! 

Sü rgeto en  elinte zni mindázt, ámit egy ideje 

ke pzelettornyokbán rákosgátok egymá srá. Ahogy 

Hársá nyi “Máthiás Rex” e lete rege nye ben ákkürá tüsán 

kifejezte: de ka r, hogy olvasni sem lehet gyorsabban!  

Mert rá jo ttem árrá is, hogy nem márád há trá elegendo  

ido  á  rá mszábott e letembo l áhhoz, hogy elolvássák 

mindent, megí rják mindent, rendbe tegyek mindent, 

osztá lyozzám á sok tervet, áz á lmokát, e s há lehet, 

le trehozzám o ket. Hálá lom ütá n biztos vágyok, hogy 

hágyáte kombám á “me g teendo k listá it” fogjá 

megtálá lni áz üto kor. Mit tesz á káránte n velem? Me g 

jobbán kápkodok! A megszokottná l me g to bbet teszek, 

olyát is, ámi most e ppen nem prioritá s. Viszont 

higgye tek el, áz e lvezet hátá rtálán!  

“SZABAD-É I RNI AZ ARGÉNTIN 

ANDOK ALATT”? 

Első fejezet:       

“Káránte nbogárák lettü nk?” 

ZO LYOMI KATI 
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1980 má rciüsá to l lákom Lá Lücilá bán. Felno tt e letem 

itt szerzett mágá nák ve gleges irá nyt, itt vesztettem el 

mindent, itt káptám minden elke pzelheto t is, mint 

drá gá gyermekeimet! Szerencse s vágyok. Sárkon 

lákom, á negyedem ne gy ütcá s kereskedelmi ko zpontjá 

sze le n. Az elso  emeletes kis “mü zeüm” láká sombán 

to bb áblákbo l is lene zhetek áz ágyonismert árcülátá rá. 

Éz á kü lvá rosi “fálücská” szí ndü s, cso ko nyo sen 

mego rzo tt jelento se ggel le tezik má r vágy 150 e ve. 

Szellemekro l tánü skodhát nem egy re gi nágy há zá, e s 

mindig ázt á benyomá st keltette bennem, hogy to bb á 

kisgyerek meg á kütyá, mint á felno tt.  

A Páráná , Romá, Máipü  ütcá k e s á Lá Plátá folyo nk 

veszik ko rü l. Égy ánno gondosán fá sí tott, csinos villá s, 

kertes, izgálmásán romántiküs kockátelepü le s, á 

Vicente Lo pez nágy kerü let szerves re sze. A lákossá g 

sem lehetne “vegyesebb”. Az elso k, ákik itt 

“letelepedtek” olász sümmá sok, vá ndormünká sok 

volták, áz elso  VH elo tt, álátt e s ütá ná. Ke so bb á 

má sodik VH menekü ltjei o zo nlo ttek ide, minden 

elke pzelheto  orszá gbo l szoká sáikkál, nyelvjá rá sükkál, 

reme nyeikkel! Me g mái nápig is mindenfe le nyelv 

hállháto  Lá Lücilá ütcá in! De mindezek elo tt ne há ny 

hátálmás kiskáste ly jellegü , stí lüsos nágyhá z volt csák 

itt, á ve gtelennek tü no  folyo  pártjá n, s kicsit feljebb. 

Aze rt mondom, hogy feljebb, mert dimbes-dombos á 

terü let, to bb pátákocská, meg egy pá r nágyobb folyo  

ciká zzá be, e s szesze lyes kácskáringo zá s ütá n á Lá 

Plátábá torkol. Há nem lenne bee pí tve, áz ege sz Lá 

Lücilá bo l le lehetne lá tni á mágásbo l á folyo rá. Re gen 

pont eze rt vá lásztottá k ki á kisnemes árgentin csálá dok  

áhhoz, hogy he tve gi meg há romemeletes 

nyárálo pálotá kát e pí ttessenek mágüknák: á pá rátlán 

kilá tá st kereste k, á folyo pártrá nyü lo  pá zsitos, drá gá 

pe nze rt tervezett kertjeikkel. Ná, ehhez kellett ke so bb 

áz olász münkáero ! 
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Akkoribán, má r vonát szelte á t á vide ket, me g 

á llomá sok ne lkü l (hiszen csák teheneket meg á rüt 

hordták ki á tá volibb mezo fo ldekre), ege szen á Tigreig 

(Deltá). Akkor szerettem volná itt e lni, mikor Büenos 

Aires e rtelmise ge, politikái re tege, í ro k, ko lto k e s áz 

“ü jgázdágok” tártották nágy vácsorá kát, irodálmi 

esteket, politikái gyü le seket á tá gás, elegá ns villá k 

nágytermeiben. Az Anchorená csálá d fo ldje n lákom, 

hí res lá nyük Lücilá ütá n káptá neve t negyedem. Égyik 

tányá jük megtártott, s restáürá lt fo e pü lete ben mü ko dik 

á Nemzeti Zeneiskolá fio khá zá, pontosán 200 me terre á 

sárkomto l: 
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Mint Mágyárorszá g Éüro pá bán, Lá Lücilá fo ldrájzi 

ko zepe n lákom, s ebben á mágássá gbán nyí legyenest, 

cseke ly 600 me ter vá lászt el á folyo pártto l. Mielo tt 

lakásomat körülépítették volna hatemeletes 

tömbházakkal, teraszomról én is leláthattam a folyóig!  

Az o bo l olyán mint á tengere , tá gsá gá bán nem lá thátod 

á folyo  szembenle vo  oldálá t. Re gen strándünk is volt, 

tisztá homokkál, ámit me g á “káste lyosok” hozátták fel 

á tengerpártro l… É vekig já rtünk le mi is lübickolni, 

vitorlá s, e s hüllá mto re s lecke ket kápni, vágy csák 

nápozni. Istenem, de má s minden ázo tá. Rákpártot 

e pí tettek á homok helye re, á ví z teljesen 

megszennyesedett, s má má r tüdni, hogy á nápozá s is 

mennyire á rtálmás… Az elmü lt tí z e v álátt szinte lüxüs 

se tá ny fogláltá el á sze p, vád, terme szetes folyo pártot. 

Normá lis ko rü lme nyben fo leg, há sze p áz ido , tü hegyni 

hely sem ákád, de má viszont, ü resebb, (e s szebb is) 

mint áz elrepü lt fio ká k fe szke… Éz á hely, áhová 

imá dtám lejá rni egyedü l is, hol olvásni, hol biciklizni, 

hol gondolkodni, hol máte-t inni… Ütoljá rá á káránte n 

eleje n mentü nk le há rmán, To th Andrá s e s Knápecz 

Kátá ü j KCSP-s tá ncos bárá táimmál… ázo tá 

gyákorlátilág ki sem le ptü nk láká sáinkbo l, csüpá n 

bevá sá rlá si ce llál… 
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Élko szo nt áz o sz, s áz á llándo  ütcátákárí tá s, e s 

ferto tlení te s miátt áz ide n nem hálmozo dhátták 

lehüllott levelek, e s nem ropoghátták le pteink álátt… 

me g ez is ká r…  Nem mindegy, hogy há ny o rákor ne zek 

le áblákáimbo l… Há o nfeledt nyü zsge st szeretne k lá tni, 

(ámi má r nincs) ákkor de lben e s estefele , há lássü  

le pteket, á rtátlánsá gbá beo lto zo tt, ido s embereket, 

ákkor korá n reggel, vágy ebe d ütá n. A szá jmászkok 

mo go tt pedig csüpá n mozgá sük álápjá n ismerhetek rá  

ne há ny szomsze domrá.  

Most is (ez nem vá ltozott) áz e jszáká á kedvenc 

birtokom! A hájnál! Ilyenkor dolgozom nyügodtán, e s 

eredme nyesebben. Akkor lenni e bren, ámikor 

mindenki má s nincsen! Éllenben á káránte n 

visszáhoztá áz e jjeli o rá k hángzávárá t! Mindenfájtá 

pátká ny száládgá l fel-álá , mí g á mácská kkál já tszvá 

kergetik egymá st (igen, á pátká ny is füt á mácská ütá n), 

mádá r szá rnycsápkodá s, e s e les e nek hállátszik, 

hárká lyok kálápá lnák vidá mán, e jjeli lepke seregek 

sühánnák á fá k lombjái ko zo tt, e s “cárpincho-t” is (á 

vilá g legnágyobb rá gcsá lo já, já mbor, szelí d egy 

teremte s, mint á nütriá, á ví z ko zele ben e l) lá ttám má r 

á tbándükolni áz egyik já rdá ro l á má sikrá!  

A káránte n kezdete o tá á negyedem me g messzebb á ll 

átto l, ámi volt. Ablákáim ke pernyo je n má s filmet mütát 

á “Nágy” rendezo ü r! A szí nek megvá ltozták: 

e le nkebbek, tisztá bbák… e s á hángok… hángok álighá 

nápontá egyszer-ke tszer hállátszánák, de hálkábbán, 

ro videbben… s áhogy telnek á hetek: idegesebben.  
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Megfigyeltem, hogy má r egyre gyákrábbán vitátkoznák 

á já ro kelo k, á sorbán á llo k… mindenki ingerü ltebb, 

tü relmetlenebb, á helyzet lássán kivá ltjá áz e rze sek 

nem e ppen sze p oldálá t…  

Ná, ezt sem hittem volná, hogy mege lek egy ilyen 

pá rátlán terme szetü  krí zist. Hádd vegyem á krí zis szo t 

igázi e rtelme ben: vá ltozá st jelent, á tá llá st, ü jjá szü lete st! 

Megkocká ztátá st. Aze rt sze gyellem mágám, há á 

vilá gto rte nelem igázá n nágy krí ziseivel hozom 

pá rhüzámbá: á vilá ghá borü kkál, á millio kát kive gzo  

re gi pestisekkel, áz o rme ny, zsido , áfrikái 

holokáüsztokkál… Minket, mágyárokát itt Argentí ná bán 

nem e rt igázi ká osz, sosem á gáskodott fejü nk fo lo tt 

fenyegeto  ve grendelet. Büenos Airesnek á fekve se, á 

klí má já sem jelent vesze lyt. Nemzede kem (nyí lvá n á 

diktátü rá álátti kive telekkel) nem is tüdjá mi áz, hogy 

ne legyen szábádsá gá, teto  á feje fo lo tt, ne legyen mit 

ennie… Má megszákád á szí vem ázoke rt, ákiknek ez 

nem ádátik meg, ákiknek megszü nt minden leheto  

beve telü k. Éz sem á mi esetü nk. Me g á ll á bá styá nk. 

Most rábsá günk egy pühá szá jmászk, e s á cso k, áz 

o lele shiá ny! A tá nchiá ny! A csoportmünká hiá nyá! 

Persze ko nnyen e rtheto  áz is, hogy nem vehetjü k 

terme szetesnek ázt á te nyt sem, hogy elo szo r ván áz, 

hogy áz ege sz Fo ld ügyánezt e li á t. Rágászkodünk á 

megszokotthoz, á biztonsá got jelento  rütin 

ádágjáinkhoz. Esetleg a tanulsa g az, hogy az 

alkalmazkodást kell komolyan megtanulnunk. 

Az o sszel soráimnák is ve ge, de ü gy, hogy má r nekem is 

ván egy kis korona m! Az o tletesse g e s á tü relem 

koroná já rá vágyok me lto , mint áhogy Te is!  

Üi: há má r áz o sszehásonlí tá sro l mondtám el egy-ke t 

gondolátot, hádd mese ljem el milyen ke t ko nyvet olvások 

egyszerre (á káránte n elo tt kezdtem el, de ábbáhágytám, 

most elo szedtem): Fekete Sá ndor “Kossüth Lájos e letrájzá t” 

e s Domingo F. Sármiento hí res “Fácündo” e lete t! A ke t 

fo szereplo  (kátonái, hárcos le gko r) kb. ügyánábbán á korbán 

e lt, mindketto  irá nyt vá ltoztátott orszá gá bán. Abszolü t 

e rdekes feládát! 
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Mindennáp rá bükkánok válámilyen nyelvi 

e rdekesse gre.  Égyszerü en nem lehet ezt megünni, so t, 

áz ember egyre kivá ncsibb e s egyre jobbán neki á ll 

bo nge szni, kütátni, e s mindig ü jább e s ü jább nyelvi 

csodá krá tálá l rá . Válo bán csodá s á mi ányányelvü nk. 

Pe ldá ül há ázt ákárom kifejezni, hogy egy bárá tom 

tá rsásá gá bán ütázom á Bálátonhoz, ákkor egy rágot 

rágásztok á bárá tom neve hez, á –val, –vel rágot.  

Kátivál, Pistivel e s Zolivál ütázom á Bálátonpártrá. 

Akkor to rte nik egy kis vá ltozá s há á bárá tom  neve 

nem mágá nhángzo vál ve gzo dik.  Há, teszem ázt, áz 

ü titá rsám Pe ter, Pá l, vágy A goston. Akkor nem 

Pe tervel*, Pá lvál* e s A gostonvál* ütázom. Éz nem 

hángzik jo l, fü lü nk is, nyelvü nk is má st kí vá n e s ákkor 

á ve  betü  áz ütolso  má ssálhángzo  hángjá t veszi á t, áz 

ütolso  má ssálhángzo vál hásonül, tehá t Pe terrel, Pá llál 

e s A gostonnál ütázom á Bálátonrá. I gy á heleysí rá si 

szábá ly is e rtheto . Há Ká roly lenne á kí se ro  szeme ly? 

Azt hogyán í rjük? Ká rolylyál*?  Nem, hánem Ká rollyál, 

Kopá nnyál, Táksonnyál. É s há lenne egy kiskütyá m, 

ákit ü gy hí vnák, hogy Meggy? É s o t is vinne m 

mágámmál (most má r tüdod mie rt í rom ke t em 

betü vel)? Hogyán í rjám ázt, hogy Meggyvel* ütázom? 

Há hosszü  düplá má ssálhángzo ro l ván szo , ázt má r 

nem lehet me gjobbán meghosszábí táni.  Az ü gy márád.  

Tehá t Kátivál, Pe terrel e s Meggyel (kütyá mmál) 

ütázom.  Éz eddig tálá n sok olváso  szá má rá nem 

ü jdonsá g.  

BÉNÉDÉK ZSÜZSI 

KIVÉL ÜTAZNA L, HA NÉM 

LÉNNÉ NK KARANTÉ NBAN? 

BA RKIVÉL! 

GONDOLATOK A MAGYAR NYÉLVRO L 
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De menjü nk tová bb. Ne zzü k, hogyán á llí tjá o ssze á 

mágyár nyelv  ázt, hogy áz e n sájá t szeme lyemmel, á te 

szeme lyeddel, áz o  szeme lye vel cselekszik váláki 

válámit: 

 VELEM – VELED – VELE – VELÜNK – VELETEK – 

VELÜK 

Ügyánezt á –vel rágot rágozzá birtokos esetben. Mi á 

birtokos eset? Amikor megmondom, hogy kie : áüto m, 

áüto d, áüto já, áüto nk, áüto tok, áüto jük. Veled megyek 

nyárálni. Velem? Igen, veled. Káti is velu nk jo n.  

Mennyire szábá lyos e s logiküs ez á nyelv. Szeretem. 

Hogyán fejezzü k ki ázt ámi egy jelzett ce lrá álkálmás, 

ámivel egy jelzett cselekve st ve grehájtünk? Pe ldá ül á 

cerüzá, á toll, á to lto toll.  Ézekkel mind í rünk. Tehá t ez 

írnivaló. Megint itt á –val rág.  Mert vele írok. Éhes 

vágyok, ván válámi ennivalo , harapnivalo ? Szomjás 

vágyok. Ván-e innivalo ? Ve geztem áz elo ádá ssál, 

válákinek ván válámi mondanivalo ja? Sietek házá, sok 

tanulnivalóm ván.  

Há á –val rág ázt fejezi ki, hogy váláki 

tá rsásá gá bán, vágy válámilyen eszko z segí tse ge vel 

cselekszem, ákkor ázt is jelenti, hogy válámi igenis 

le tezik, megván, igázi e s há lá ánnák cselekszem.  Innen 

ered á valo  szo , á nem le tezo vel ellente tben.  Nem 

ismeri a való történetet.  Valóság. Valóságos. 

Valóban úgy van. Valódi. Há tovább gondolkodom, 

ákkor eszembe jüt má s is!  Hogyán mondjük ázt, hogy 

honnán szá rmázik, hová tártozik?  Falunkbo l valo .  É s 

há válámilyen szempontbo l válámi válámire álkálmás? 

Gyermekeknek való könyv.  Zsírnak való szalonna.  

Bal lábra való cipő.  Szókincsünk tovább bővül ilyen 

csodá s szávákkál: hia bavalo , jo ravalo , valamirevalo . A 

jelzett ce llál le tezo . É s há á jelzett bá ná smo dot ákárjük 

kifejezni?  Csapnivalo , akaszto fa ravalo .   
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Há bizonyos ko rü lme nyek ko zo tti szeme lyre 

vonátkozom, ákkor ázt mondom feljebbvalo m, 

alattvalóm. Há á jelzett testrészen viselt holmiról 

besze lek ákkor áz á fu lbevalo , fejrevalo . Váláhá 

elgondolkoztá l ázon, hogy ez á kis –val, –vel  rág ilyen 

hátálmás?  Válo bán remek á mágyár nyelv! 

De nem csák ez á rág hátálmás. Figyeld meg á –ban,     

–ben szótágot. Azt fejezi ki, hogy válámi válámit 

tártálmáz, válámi váláhol ott bent ván, váláminek á 

belseje ben. Az auto ban u lo k Katival. Há most ezt á 

rágot birtokos esetben rágozom, ákkor le trejo n áz, 

hogy: 

BENNEM, BENNED, BENNE, BENNÜNK, BENNETEK, 

BENNÜK 

Bízunk bennetek. Benne felmerült egy kérdés. Kiben 

van a hiba? 

Váláhová bejá rátos, á helyi ko rü lme nyeket jo l ismero  

szeme ly: bennfentes. Bent. Benti szobá. Bennlakó. 

Válámilyen tá voli vide k o sláko sá: bennszu lo tt.  Benső, 

belso se ges. Benso se g, o szinte á te le s, me ly e rze s.  

Bárá tsá gos, benso se ges.  

Bennem semmi kétely nincs, hogy a magyar egy 

remek nyelv. Szeretek játszani a magyar nyelvvel! 

Kányádi Sándor bácsi száváivál zárom ezt áz írást.  

Ézt mondtá Sá ndor bá csi:  

“Mi tehá t egy nemzetnek á ce l já? 

Hogy áz Isten á ltál csák szá má rá 

kivá lásztott nyelvet áz emberise g, 

áz emberi le t legve gso  hátá rá ig 

tová bbvigye, gázdágí tsá, 

gyárápí tsá, e l jen vele e s benne, 

mindánnyiünk o ro me re e s Isten 

nágyobb dicso se ge re. Addig 

vagyunk magyarok, amíg 

magyarul beszélünk, magyarul 

gondolkodunk, magyarul 

tanulunk .” 
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 Zrínyi Ifjúsági Kör  

Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából 

FÉ NYÉSI TSÜ K A NYÉLVÉT, HOGY 

NÉ ROZSDA SODJON MÉG MAGYAR 

NYÉLVTÜDA SÜNK 

BÉNÉDÉK LA SZLO NÉ  MICSINAY MA RIA 

A Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben 2010 o tá hávontá 
egyszer nyelvcsiszolo  tánfolyámot tártok 
ázok szá má rá,  ákik fontosnák tártjá k 
á polni, e s csiszolni á mágyár ányányelvet.  

Ide n má r  á 11. e vet kezdtü k volná, de 
ko zbejo tt  á koronáví rüs.  

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

Egészítsd ki az alábbi régi magyar 

közmondásokat ly-nal vagy j-vel! A 

megoldásokat ellenőrizd a helyesírási  

szabályzat szótárában! Magyarázd meg a 

közmondások jelentését!  

A keve ____se g lenyomjá á szerencse tenge____e t. 

Me sz, bors, csük____á sok rosszát eltákár. 

Zsinde____ ván á há zon, fü le ván á fálnák. 

Az o rá fo____ton fo____, nem eszi meg á mo____. 

Gondozátlán virá g tolvá____ke zre kerü l. 

Szoká s á hü st megi____eszteni, ázütá n á ros- 

te ____rá tenni.  

O rü l ,  mint á kárvá____ á fü r____nek.  

Sá____tá rbo l de zsá bá le p. 

Gyákrán cseke ____ ve ge ván á nágy ke szü letnek.  

Kolompos ütá n megy á nyá ____. 

Ko nnyü  teli hássál bo ____to t dicse rni.  

Ritká bü zá, miben konko____ nincsen.  

Jo  ko ____o kbo l vá lik á jo  eb. 

Okos á fárkást bo____tá rrá  nem teszi. 

Okos borbe ____ nem gyo gyí t minden sebet egy 

í rrál.  
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FELE SEM IGAZ TOTÓ  

Minden szóhoz három meghatározást 

kapcsoltunk. Karikázd be a szerinted helyes 

állítás jelét!  

 

Fele sem igáz toto  1.  

1.  AMFORA  

á.  Az o kori go ro go kne l á vá záke szí te s e s –

feste s istenno je  

b.  Éde nytí püs; kárcsü , vá záfe le korso  áz o kori 

go ro go kne l  

c.  Az o kori Athe nbán á fo te r , áhol á 

ne pgyü le seket tártottá k  

 

2. CISZTERNA  

á.  Me ly, ví zgyü jto  go do r  

b.  Ne pi hángszer, á citerá hoz hásonlí t ,  de 

kevesebb á hü rjá  

c.  Orvosi szákkifejeze s: elgennyesedett seb  

 

3. LÁBJEGYZET  

á.  Boká rá tetová lt  sormintá  

b.  A no k lá bá rá tett megjegyze s á diá knyelvben  

c.  Szerzo i megjegyze s á láp áljá n  

 

4. MONOSTOR  

á.  Szerzetesrend ko zponti kolostorá  

b.  Égyá gü  á lláthájto  eszko z , fo ke nt á kondá sok 

hászná ltá k  

c.  Az ászke tá k á l tál  hászná lt o nsányárgáto  

eszko z  

 

5. KÖSÖNTYŰ  

á.  Feje shez hászná lt  fá bo l  ke szü lt  ede ny  

b.  A ltálá bán fe rfiáknák ke szü lt  bo ,  ko nnyü  

ko peny 

c.  Káron, nyákbán, vágy rühá n hordott no i  

e kszer  

 

6. NÁBOB  

á.  Az ángol rendo ro k ko zismert beceneve  

b.  Indiái helytárto  

c.  Ü j tí püsü  te li  sporteszko z  

 

Megoldás: C, A, C, A, C, B  
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Irént megkértem, hogy meséljen a családjáról, valamint 

a ZIK tanáraként is arról, mit jelent számára a Zrínyi 

Ifjúsági Kör.  

Argentí ná bán szü lettem, álig há rom ho náprá rá , hogy á 

szü leim e s á testve reim Argentí ná bá e rkeztek mint 

menekü ltek á II Vilá ghá borü  ütá n.   

A mágyár nyelv áz ányányelvem… otthon CSAK 

mágyárül besze ltü nk.  Mint gyerekek meg se fordült 

á fejü nkben, hogy má s nyelven besze ljü nk vágy 

já tszünk egymá ssál.  Argentin iskolá bá ü gy mentü nk, 

hogy á “cástelláno-t” nem nágyon tüdtük, de ez nem  

jelentett nágyobb gondot.  Volták olyán osztá lytá rsáim,  

ákik á lengyelt, á csehet, á fránciá t vágy má s nyelvet 

besze ltek jobbán, mint á spányolt…  emiátt nem 

e reztem rosszül mágám… 

Mint elemi osztá lyos já rtám szombátonke nt Girsik Ge zá 

bá csi, e s Piri ne ni, májd Hálá sz ü r iskolá já bá.  Nágy 

kitü ntete s volt, ámikor 12 e vesen á szü leim elkü ldtek á 

“nágyokhoz”, á Zrí nyi Ifjü sá gi Ko rbe, á vásá rnáp 

de lütá ni o rá krá Má ter Jühá szhoz…  Bevállom, bá r jo  

tánülo  voltám, engem inká bb á tá rsádálmi eseme ny 

e rdekelt jobbán, mint áz irodálom, á fo ldrájz, vágy á 

to rte nelem…  olyán jo  bárá ti ko r álákült ki áz 

o rá k, e s á cserke szet álkálmá vál, hogy me g á mái 

nápig is tárt, bá r to bben tová bbmentek Argentí ná bo l áz  

ÜSA-bá, e s Éüro pá bá. É n nágyon e lveztem mint diá k 

ázokát áz álkálmákát, e s nágyon szerettem áz o rá krá 

já rni!  Mülátsá gos volt…   

 

MÉLÉG IRÉ N  

MÉSÉ L CSALA DRO L, 

IDÉNTITA SRO L, ZIK-RO L  

VALLOMA SOK 
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Má ter Jühá sz nágyon ü gyesen tá mogáttá, hogy 

kiáláküljon ez á jo  pájtá si hángülát: e vente to bbszo r 

volták kirá nülá sok, e s tá ncde lütá nok is, nem csák 

tánülá s. 

Szomorü  volt szá momrá M. Jühá sz tá vozá sá, de áz  o rá k 

tová bbrá is megmárádták.  Lomniczy Jo zsi vitte tová bb 

á fá klyá t… Letettem áz e rettse gi vizsgá kát. 

Égyetemistáke nt kevesebbet vettem re szt á ZIK-ben, 

inká bb cserke szkedtem, e s e nekeltem á rego so kkel.   

Má r mint csálá dányá tání tottám áz o vodá bán, áhová  

terme szetesen vittem á há rom lá nyomát is.  Ke so bb 

to rte nelmet, szo kincsbo ví te st tání tottám, májd isme t  

o vodái foglálkozá sokát tártottám… ez ü gy 

terme szetesen jo tt… azt kívántam, hogy a fiatalabb 

generációk is kapjanak annyi jót, amennyit én is 

kaptam, vagy még annál is többet! 

Ége szen á kilencvenes e vekig, mindig ázt nevelte k 

bele nk, hogy mi BA STYA K vágyünk, ü gy, mint 

á ve gvá ri ho so k… Zrí nyi volt á pe ldá!  

Hivatásunk volt táplálni, védeni, ismertetni, 

híresztelni a magyarságot! 

Nágy o ro mmel jo tt ’89, á 90-es e vek!  Ve gre derü sebb 

ido k ko vetkeztek! Ékkor jo ttem rá , hogy most má r 

to bbe  nem bá styá nák, hánem HI Dnák kell lenni.  

Nágyon o rü lo k, hogy ebben á nágy, e s fontos 

vá ltozá sbán re szt tüdtám venni, hogy  ke pes voltám 

á tvenni áz ü j szerepet, e s egy konkre tább, nem ánnyirá 

elme leti kápcsolátot vehettem fel Mágyárorszá ggál…   

Gondoljünk bele, e n Argentí ná bán szü lettem, re szemre 

ez áz orszá g volt ismero s, konkre t, ke zzel fogháto … mí g 

Mágyárorszá gro l áz e n generá cio m esetleg egy–ke t 

ke pesko nyvet tekintett meg, ázt is fekete-fehe rben.  

Filmet álig lá ttünk. Nem volt TV kápcsolát…  Keve s 

tá rgy volt ko zel hozzá m, ámi Mágyárorszá ghoz 

ko to tt:  egy pá r hí mze s, ko nyvek, picike, fekete-fehe r, 

cákkos szege sü  fe nyke pek: ápüká m kátoná 

üniformisbán,  szü leim há zássá gá, nágyszü leim, e s sok 

ismeretlen ne ni, e s bá csi. Já! e s egy kristá lytá l; egyetlen 

megmárádt re sze á gyo nyo rü  ke szletnek.   
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Olyán ápro sá gok, ámiket á menekü le s álátt sikerü lt 

megmenteniü k á szü leimnek.  

Akkoribán kü ldtü nk csomágokát csokivál, ká ve vál áz 

ottmárádt rokonoknák… e s e rkeztek Mágyárorszá gro l 

levelek, ámikre ányüká m szorgálmásán vá lászolt, 

ámelyeknek be lyege t á no ve rem lá zásán gyü jto tte. 

É desányá m bárá tno je kü ldo tt, ámikor tüdott, 

folyo irátot, de e n ázt lüstá voltám elolvásni…  

Mágyárorszá g inká bb egy fogálom, egy 

mesebeli hely, egy  e rzelem volt re szemre… 

Éze rt nágyon nágy o ro m volt, nágy 

megháto dá ssál já rt, ámikor má r májdnem 50 

e vesen elo szo r ütáztám Mágyárorszá grá, e s 

lá ttám á repü lo ro l á Bálátont, á hidákát á Düná felett…  

e s mikor ve gre áz á fo ld tártottá á lá bámát…!  

Tová bbrá is szeretne k HI D lenni, 

o sszekápcsolni á ke t orszá got, ámi á szí vemben 

ván… Szeretem Argentínát; itt élek, sokát káptám 

etto l áz orszá gto l, e s szeretne m, igyekszem, teszek is 

e rte,  hogy egy jobb hely legyen minden lákosá 

szá má rá… És szeretem Magyarországot; tőle káptám 

áz ányányelvemet, á kültü rá mát, áz í zle semet, áz 

énekkedvemet... Tová bbrá is szeretne m á mágyár 

nyelvet e s kültü rá t tání táni á fiátáloknák…! 
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Az Ége szse gü gyi Vilá gszervezet (WHO) gyákrán 
teljesen ellente tes ve leme nyeket fejezett ki á 
koronáví rüs-ferto ze sek elleni ve dekeze sre: mászk 
nem szü kse ges, májd á mászk ájá nlátos, á nem 
szimptomátiküsák nem ferto znek, májd me gis. 
A llámelno ko k á gyo gyülá srá forro  teá ivá sá t vágy egy 
ferto tlení to szer injeckio já t ájá nlottá k. A teá me ghá 
nem is háte kony, nem á rt, de náí v szeme lyek 
belehálták á máro  vegyszer befecskendeze se ütá n. De 
áz eleje to l fogvá áz o sszes háto sá g á legbiztosább, e s 
legfo bb ve dekeze ske nt á gyakori ke zmosa st jávásoltá. 
A vilá g májdnem minden fontos ü jsá gjá, ámikor ezt áz 
ájá nlá st emlí tette, kifejezte, hogy az elso  orvos aki ezt 
a módszert bevezette a magyar Semmelweis Ignác 
volt, bá r má s ko rü lme nyek ko zo tt, e s má s 
vesze lyhelyzet elkerü le se e rdeke ben. 

Éze rt á mostáni pánde miá igázá n jo  álkálom árrá, hogy 
megemle kezzü nk erro l áz ánnyirá ü tto ro  orvosro l, á 
mágyár orvostüdomá ny egyik legnágyobb álákjá ro l, 
áki mint á  gyermeká gyi lá z ko roktáná nák 
megálápozo já, teljesen mege rdemelten "az anya k 
megmentője" nevet káptá. Semmelweis Ignác 
Fü lo p 1818-bán Büdá n szü letett, tí z testve r ko zü l 
o to dikke nt, á tábá ni Meindl há zbán (Pálotá, májd 
Apro d ütcá 1-3.) Szü lei á hienc szá rmázá sü  
Semmelweis Jo zsef, e s á krisztinává rosi, svá b 
szá rmázá sü  kocsigyá rto  lá nyá, Mü ller Tere z volták. 
1823-bán á csálá d á tko lto zo tt áz Apro d ütcá 6-bá, áhol 
Semmelweis Jo zsef tová bbrá is á má r korá bbán jo l 
meno  Fehe r Élefá nt nevü  fü szerboltjá t vezette. 
Semmelweis Igná c á ko ze piskolái tánülmá nyáit á 
sze kesfehe rvá ri Ciszterci Szent Istvá n Gimná ziümbán, 
májd áz ákkor me g büdái Piáristá Gimná ziümbán 
ve gezte el. 

AZ ORVOSTÜDOMA NY Ü TTO RO JÉ: 

SÉMMÉLWÉIS IGNA C 

SZÉ KA SY MIKLO S 

          Mü ller Tere ziá, Igná c ányjá              Semmelweis Jo zsef, Igná c ápjá  
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A Semmelweis csálá d áz O rvide ki Kismártonbo l 
szá rmázik. A házái ne metse g, ámely zo me ben 
betelepí te ssel kerü lt mágyár fo ldre, to rte nete ben 
kü lo n helyet foglálnák el á nyügáti hátá r mente n e lo  
hiencek, ákik me g Nágy Ká roly Fránk Birodálmá bo l 
márádták ezen á terü leten. Nágy Ká roly 800 ko rü l ke t 
o rgro fsá got is álápí tott Pánno niá bán, bájorokát, e s 
fránkokát telepí tve ide, ákiket ve gü l á honfoglálo  
mágyárok szorí tották ki á pánnon terü letek nyügáti 
vide keire. Ézeknek á leszá rmázottái á hiencek, mint á 
Semmelweis csálá d, ámely e vszá zádok o tá e lt ezen á 
vide ken. Kárl Semmelweis, áz O rvide ki (most 
bürgenlándi) ko nyvtá r e s leve ltá r egykori igázgáto já, 
kütátá sáinák ko szo nheto en má r áz 1570-es e vekben is 
ismeretes volt egy Semmelweis nevü  szo lo birtokos á 
Má rczfálvá n felvett birtoko sszeí rá sbán. 
Leszá rmázottjá, Johán Semmelweis, 1739-ben telepü lt 
á t Kismártonbá, áz Ésterhá zy-birtok gyorsán fejlo do  
ko zpontjá bá, áhol mint rengeteg zenemü , e s operá 
ottáni szerzo je, Joseph Háydn, e vtizedeken keresztü l 
áz Ésterhá zy csálá d zene sze volt. Kismártonbán mint 
gázdág kereskedo  mü ko do tt Semmelweis Já nos Pe ter, 
áki 1776-bán ko to tt há zássá got Lidl Anná Má riá vál, 
Joseph Lidl kereskedo  leá nyá vál. Ke so bb o k lesznek 
Semmelweis Igná c nágyszü lei. Há zássá gükbo l szü letett 
Igná c ápjá, Jo zsef 1778-bán, áki elo bb Szombáthelyen, 
májd Büdá n nyitott egy nágyon jo l meno  ü zletet.  

Igná c ápjá kí vá nsá gá rá ko ze piskolái tánülmá nyái 
befejeze se ütá n á be csi egyetem jogi kárá rá irátkozott 
be, ázonbán csákhámár orvostánhállgáto  lett. Orvosi 
tánülmá nyáit elo szo r Be csben kezdte, májd  á Pesti 
Tüdomá nyegyetem Orvosi Kárá n folytáttá, ve gü l 1840
-ben ü jrá á Be csi Égyetem Orvosi Kárá n fejezte be, áhol 
1844-ben káptá meg áz oklevele t. 1846-bán ügyánott 
megszerezte á sebe szdoktori, e s á szü le szmesteri 
ke pesí te st. Doktori te zise ben olvásháto  ez á jellemzo  
mondátá: “A modern orvosi tan virágzásának  forrása a 
kórbonctanban keresendő”. Be csben elo bb Kárl 
Rokitánsky táná r nágyhí rü  ko rbonctáni inte zete ben 
dolgozott, áhol elsájá tí tottá áz ákkor ürálkodo  
„ánáto miái gondolát” elveit. Ézütá n á Klein táná r 
vezete se álátt á llo  szü le szeti kliniká n vá llált 
ásszisztensi á llá st, áhol szinte nápontá szembesü lt á 
gyermeká gyi lá zbán meghált ányá k tráge diá ivál. 
Münká já t minden reggel áz egyetem boncterme ben 
kezdte, terme szetesen csupasz ke zzel, hiszen á 
gümikesztyü  me g csák 40 e v mü lvá lett hászná látos. 
Ézütá n á tment á szü le szetre, e s ott ve gezte vizsgá látáit 
egy egyszerü  hidegvizes ke zmosa s ütá n. 
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Semmelweisnek feltü nt, hogy áz otthon, vágy 
bá báke pzo  inte zetekben szü lo  no k ko zü l sokkál 
kevesebben hálták meg, mint á ko rhá zákbán, holott á 
tüdo s professzorok helyett csák ke pzetlen szü le szno k 
foglálkozták velü k. Semmelweisre megrá zo án hátott á 
fiátál ányá k to meges hálá lá. Szenvede lyes lendü lettel 
kütáttá á betegse g oká t, má r mint táná rsege d á 
kliniká n. Amikor egy kolle gá já boncolá s ko zben 
megse rtette á keze t e s nem sokkál ke so bb elhünyt, 
Semmelweis rá do bbent, hogy áz orvos boncolá si ke pe 
ázonos á gyermeká gyi lá zbán meghált ányá k leleteivel. 
Nem á ve rme rgeze s felismere se volt á nágy 
teljesí tme ny, hánem ánnák mege rte se, hogy á boncnok 
keze n ott ván á ferto zo  ányág. A ve rpá lyá bá jütá shoz 
csák seb kell, ámi pedig minden szü lo  no ne l 
megtálá lháto . Élso ke nt vette e szre, hogy á 
gyermeká gyi lá z nem o ná llo  ko r, hánem ferto ze s 
ko vetkezme nye e s á ferto ze st áz orvos terjeszti.  

A le nyegi felismere s ütá n ko vetkezett á ve dekeze si 
mo d lá zás tempo jü  kerese se. Vilá gos volt, hogy áz 
egyszerü  ke zmosá s nem volt ele g á boncolá s ko zben á 
ke zre tápádt  ányágok eltá volí tá sá rá. Hámárosán rá jo tt 
á hátá sos ve dekeze sre: á klo rví zes, ero teljes ke zmosa s 
körömkefével, ameddig a klórszag érezhető a kéz 
felületén, és egyéb szag nem. Ézütán á hozzá 
beosztott orvosoknák ezt jávásoltá, májd árrá 
ke nyszerí tette o ket, hogy mielo tt á beteghez e rne nek, 
ilyen mo don mossánák kezet. Ézütá n szinte megszü nt 
á gyermeká gyi lá z. Persze nem hászná lt mikroszko pot, 
nem tüdtá megmondáni, hogy milyen tí püsü  
ferto ze sek to rte ntek á szü lo no k szervezete ben, e s ez 
hogyán folyik. Felfedeze se vel ázonbán nem dicso se get, 
hánem ellense geket szerzett kolle gá i ko zo tt, ákik 
bü szke k volták kezü k "ko rhá zi szágá rá" e s se rto nek 
tálá ltá k á felte teleze st, hogy o k okozná k á betegek 
hálá lá t. 

Sájnos á száksájto bán semmit sem pübliká lt, csüpá n 
1850 má jüsá bán tártott elo ádá ssorozátot á be csi 
tüdomá nyegyetemen. Nyomtátott mü vek helyett 
levelekkel á rásztottá el korá vezeto  szü le szeit Éüro pá-
szerte, sájnos á hí rko zle snek ez á fájtá já nem tüdott 
nágy hátá st kifejteni. Be csbo l, ennyi csálo dá s ütá n 
visszáte rt szü lo vá rosá bá. Az osztrá k orvosok o rü ltek 
hogy megszábádülták á ko nyo rtelen mágyárto l, ákinek 
tá vozá sá vál megszü nt á ke nyelmetlen ke zmosá s, 
viszont ü jrá felszo ko tt á gyermeká gyi lá zzál 
o sszefü ggo  hálá lozá sok szá má. Pesten re gi bárá tái 
mellett á szákmá is hámár befogádtá: áz orvosi elitbe 
kerü lt, o nzetlenü l dolgozott betegeie rt, eleinte dí ját 
sem ke rt münká já e rt. 1851-ben á pesti Ro küs ko rhá z 
fo orvosá nák nevezte k ki, 1855-to l á szü le szet e s 
no gyo gyá szát professzorá lett á Pesti 
Tüdomá nyegyetemen.  



20 

 

1857. jü niüs 1-je n á Krisztinává rosi Hávás 
Boldogásszony-ple bá niátemplombán frigyre le pett á 
ná lá jo vál fiátálább, 19 e ves, Wiedenhofer Má riá vál. A 
templom ká plá njá, Igná c bá tyjá, Ká roly - áki lelkes 
házáfike nt Szemere nyire mágyárosí tottá á neve t - 
eskette á pá rt. A kor ko vetkezetlen ányáko nyveze se re 
jellemzo , hogy á tí z Semmelweis testve r vezete kneve t 
sokfe leke ppen í rtá k: Semmelweiss, Semmelweis, 
Semelveisz, stb. Igná c á nevezetes templombán 
há zásodott, mert ott tártottá eskü vo je t gro f Sze chenyi 
Istvá n, e s Seilern Crescence 1836. febrüá r 4-e n. 
Ügyáncsák ott keresztelte k 1848. áügüsztüs 5-e n áz 
elso  nemzetko zi hí rü  mágyár fiziküst, Éo tvo s 
Lorá ndot. A Semmelweis pá rnák o t gyermeke 
szü letett, de csák há rmán e rte k meg á felno ttkort, e s 
csák egyikü knek szü lettek üto djái.  

Be csi e veiben kezdo do tt bárá tsá gá Márküsovszky 
Lájossál e s Bálássá Já nossál, ámelyet Pesten felü jí tott. 
Márküsovszky Be csben mint sebe szno vende k tánü já 
volt Semmelweis kütáto münká já nák. 

         Semmelweis Igná c kolle gá ivál ko rü lve ve á szü le szeti kliniká n 

    Semmelweis Igná c 1857-ben 39 e vesen          Felese ge, á 19 e vesWiedenhofer Má riá 
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1847-ben te rt viszá Pestre, áhol á neves Bálássá Já nos 
sebe szprofesszor ásszisztense lett, mü te teine l áz elso k 
ko zo tt Éüro pá bán álkálmáztá áz e ter bo dí tá st. A 
forrádálom álátt Go rgey to rzsorvosá lett, vele volt 
Vilá gosná l, májd áz orosz fogsá gbán, e s á klágenfürti 
szá mü zete sben. 1850-to l lett Pesten áz egyik 
szervezo je á háládo  orvosi ko rnek, ámely Bálássá 
ko rü l csoportosült, e s á házái ko zege szse gü gy 
felemele se re dolgozott ki terveket. Márküsovszky 
1857-ben megálápí tottá áz Orvosi Hetilápot, ámiben  
áz o  ünszolá sá rá ko zo lt Semmelweis 1858-bán 
hosszább cikksorozátot á gyermeká gyi lá zro l.  

Ézenkí vü l 1860-bán egy ne met nyelvü  monográ fiá t is 
ko zreádott, ámely mágyárül megjelent Pesten is, de 
csák kevesen fogádtá k el ne zeteit. Rengeteg 
státisztikái tá blá t tártálmázott, ámelyek elterelte k á 
figyelmet á le nyegto l, bá r á gyermeká gyi lá z Éüro pá 
sok helye n vá ltozátlán hevesse ggel püsztí tott. Miütá n 
ennek ellene re Éüro pá legkivá lo bb orvostáná rái ko zü l 
csák kevesen fogádtá k le elveit, ko rlevelek to mkelege t 
indí tottá el á legnevesebb szü le szprofesszoroknák 
cí mezve. Akik nem álkálmáztá k á mo dszere t, ázokát 
legyilkosoztá. Bá r igázá volt, ez nem bizonyült sikeres 
propágándá nák. Éz á heves tá mádá ssorozát erko lcsi 
felhá borodá sbo l szá rmázott, e s mágá is fürcsá 
szoká sokát vett fel.  I gy í rt mágá ro l ábbán áz ido ben: 
„Gyilkoltam, jóhiszeműen tettem, de gyilkoltam, meg 
akartam menteni a gondjaimra bízott szülőnőket. Azt 
hittem, minél szorgalmasabban boncolok, annál inkább 
rájövök a titkos okra, mely megöli őket. Ezért 
boncoltam, és az ujjamon tapadó hullaméreggel öltem 
meg őket. Utólag jöttem rá, hogy a fertőzést a vizsgáló 
ujjon tapadó szenny viszi be a szülőnő szervezetébe. Ezt 
tudtára adtam az egész világnak, és aki ezek után nem 
takarítja le a szennyet ujjáról, mielőtt vizsgál, az 
tudatosan, és bűnösen gyilkol.” 

Semmelweis á llápotá ánnyirá rosszábodott, hogy 
ne há ny egyetemi kolle gá já jobbnák lá ttá, há zá rt 
inte zetbe ütáljá k. 1865 jü liüsá bán áz egyik be csi 
ideggyo gyinte zetbe  szá llí tottá k.  Éz áz elhelyeze s e s áz 
ákkori brütá lis kezele si mo dszerek  dü hrohámokát 
vá ltották ki belo le, e s egy ho náprá á beütálá sá ütá n 
meghált. A boncolá si jegyzo ko nyv, e s á 
csontmárádvá nyokon 1963-1964-ben ve gzett 
ko rbonctáni, e s rádiolo giái vizsgá lát szerint á jobb 
keze n kiálákült csontvelo gyülládá sbo l tá mádt 
szepszisben hált meg, ábbán á betegse gben tehá t, 
ámelynek ko rle nyege t felfedezte. Tánáivál nemcsák á 
gyermeká gyi lá z eredete nek á felfedezo je, ámie rt 
me ltá n nevezi áz üto kor „áz ányá k megmento je ”-nek, 
hánem á sebe szeti ászeptiküs (ferto ze sto l mentes—á 
szerk.) elvnek is korái elo fütá rá.  
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Sebe szke nt is kivá lo  volt á teve kenyse ge: 
Mágyárorszá gon elso ke nt ve gzett petefe szekmü te tet, 
e s má sodikke nt csá szá rmetsze st. Hámváit felese ge 
1891-ben Büdápestre hozáttá csálá djá nák sí rboltjá bá. 
1965-ben ü j sí rbá helyezte k szü lo há zá nák üdvárá bán. 

Semmelweis neve t felvette áz Orvosto rte neti Mü zeüm, 
ámelynek hosszü  ideig á ke so bbi miniszterelno k, Dr. 
Antáll Jo zsef volt á fo igázgáto já, e s á büdápesti 
Orvostüdomá nyi Égyetem, ámely 1960-bán e venke nt 
kiosztá srá kerü lo  Semmelweis emle ke rmet is álápí tott. 
2013-bán áz UNESCO Nemzetko zi Táná csádo  
Bizottsá gá A világ emlékezete program részének 
nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi 
lázzal kapcsolatos felfedezéseit, és azok 
dokumentumait. Büdápesten egy-egy szobor o rzi 
ke t münkáhelye emle ke t. 

 

   Az Apro d ütcá 1-3. há zi emle ktá blá, áhol á ke p szerinti Orvosto rte neti Mü zeüm is mü ko dik 

 
Semmelweis Igná c bronzszobrá áz egyetem 

ko zponti e pü lete nek belso  üdvárá n 

(Domonkos Be lá, 2004) 

Semmelweis Igná c má rvá nyszobrá á Ro küs 

ko rhá z elo tt (Strobl Lájos, 1906)  

Semmelweis Orvostüdomá nyi Égyetem Émle ke rem  

2007-ben Dr. Freund Tama st, Sze chenyi-dí jás neürobiolo güst tü ntette k ki áz 

e remmel, ákit pá r nápjá, ju lius 7-én az MTA elnökének választottak. 

1998-bán Dr. Vizi E. Szilvesztert, fármákolo güst, áz MTA volt elno ke t (2002-

2008), áki jelenleg á Mágyárorszá g Bárá tái Alápí tvá ny elno ke, tü ntette k ki. 
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A hí rláp jü niüsi szá má bán olváshátták árro l, hogy áz 

Argentin Kodá ly Égyesü let káránte n ideje n is vá rjá 

kürzüsáirá á hállgáto kát. Megosztottám tová bbá  áz 

Égyesü let elno ke vel, Cároliná Wágnerrel ke szí tett ro vid 

interjü t, melyben hivátá sá ro l ke rdeztem.  A táná ri kár 

bemütátá sá t ez álkálommál Sergio Bertágnivál e s 

Güádálüpe Cicárdovál folytátom. 

Sergio Bertagnit kérdeztem...  

Hogyan találkozott a Kodály-módszerrel? 

A Kodá ly-mo dszerrel 2010-ben 

tálá lkoztám elo szo r, á Nemzeti Mü ve szeti 

Égyetem zenemü ve szeti ke pze se nek ve gzo s 

hállgáto jáke nt. Émle kszem, hogy ákkoribán nágyon 

ele gedetlen voltám á ke pze semmel, ámi á zenei nyelv 

elsájá tí tá sá t illeti; hiá nyzott egy ko zo s szá l, ámi 

egyse get teremt. Ékkor fedeztem fel, hogy áz Égyetem 

kí ná l posztgrádüá lis szeminá riümot á Kodá ly-

mo dszerbo l, e s felirátkoztám rá .  

Mi vonzotta a Kodály-módszerben? 

É tápásztálát á ltál megkáptám ámire szü kse gem volt; ü j 

zenepedágo giái eszko zo ket, e s egy hümánistá jellegü  

filozo fiá t fedeztem fel, ámi á zeneoktátá snák me lyebb 

e rtelmet ád. 

Miért találja fontosnak a módszer terjesztését, és a vele 

való munkát? 

Éz á tápásztálát jelento s me rte kben gázdágí tottá zenei 

gyákorlátomát e s tání tá si teve kenyse gemet. 

Volt már lehetősége Magyarországra látogatni? 

Ébben áz e vben terveztü k á Kodá ly Égyesü lettel, hogy 

Mágyárorszá grá ütázünk á Kodá ly Inte zet nyá ri 

mü helye re, de á vilá gjá rvá ny okoztá helyzet miátt 

sájnos áz ütázá s me g vá rát mágá rá. Jo vo re má r biztosán 

ott leszü nk. 

Folytatjuk az interjúsorozatot… 

ISMÉRJÉ MÉG AZ ARGÉNTIN KODA LY 

ÉGYÉSÜ LÉT TANA RAIT 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Guadalupe Cicardot kérdeztem...  

Hogyan találkozott a Kodály-módszerrel? 

Kodá ly Zoltá n ko rüs repertoá rjá irá nt 

e rdeklo dtem leginká bb, meg ákártám 

ismerni á zeneoktátá s pedágo giái megko zelí te se t, í gy 

jütottám el á mái Ü.N.A. posztgrádüá lis ke pze se hez, 

ámit Cároliná Wágner e s Sylviá Leidemánn tártották.  

Mi vonzotta a Kodály-módszerben? 

Vonzott áz integrá lis megko zelí te se, á vitálitá sá, áz, 

hogy á ko rüse nekle snek ko zponti szerepet ád.  

Miért találja fontosnak a módszer terjesztését, és a vele 

való munkát? 

Mert rendkí vü l gázdág, mivel kitá gí tjá á 

gondolkodá smo d, e s á zene le s mo djá nák kereteit, 

válámint áz oktátá s tere n kivá lo , szilá rd, pedágo giái-

filozo fiái megálápozottsá gü   eszko zo ket kí ná l. 

Amennyiben volt már lehetősége Magyarországra 

látogatni, mi volt a legjobb tapasztalása? 

A Kodá ly Inte zetben e ltem, áhol csodá látos emberek, e s 

csodá s zene vett ko rü l, volt leheto se g mindenfe le 

e rte kes tápásztálát megosztá sá rá, sokát tánülvá. Olyán 

volt, minthá egy várá zslátos zenei párádicsombán 

lenne k, áhol 100%-bán á tánülá snák e s á zene nek 

szentelhettem mágám. Mindig visszává gyom.   

Mit gondol a magyar zenéről? 

Nágyon sze pnek, egyszerü nek e s me gis o sszetettnek 

tálá lom, ko lte szettel, dállámokkál, melyek á nyelvi 

korlá tokon tü l á thátjá k á lelket,  e s á szí vet. A Kodá ly 

á ltál kiádott XX. szá zádi mágyár ko rüsrepertoá r 

to ke letes.  

Kodá ly Szeminá riüm árgentin e s ürügüáyi diá kok szá má rá, 2019.  
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Büenos Airesben to bb mint 10 e ve mü ko dik áz 

Oleánder nevü  senior ne ptá nccsoport, melynek tágjái 

mágyár, e s árgentin szá rmázá sü ák. Az együ ttes egyik 

tágjá vál, Kerekes A givál besze lgettü nk. 

Mesélj egy kicsit magadról és a családodról! 

1948-bán, 3 e ves korombán e rkeztü nk Argentí ná bá á 

szü leimmel. Akkor nágyszá mü  volt á mi "kis 

Mágyárorszá g"-ünk. A szü leim nágyon sokát 

dolgozták, hogy megálápozzá k á gyerekeik jo vo je t, de 

á jütálom nem márádt el: he tve gente bárá ti 

o sszejo veteleket tártottünk, áhol áz e tkeze st hájnálig 

tárto  sze p no tá zá s ko vette, áhonnán egy kis bor sem 

hiá nyozhátott! A Hüngá riá Klübbán is sokszor volt 

tá ncos "büli", ámi terme szetesen ko zo s e nekle ssel 

ve gzo do tt. Keve s volt á pe nz, de á vidá msá g ige nye 

ánná l nágyobb! 

19 e ves korombán fe rjhez mentem egy olász 

szá rmázá sü  sebe szhez, e s leko lto ztü nk Neüqüenbe 

(Büenos Airesto l 1160 km). Ott felneveltem á há rom 

lá nyomát, e s befejeztem áz egyetemen á szá mtán-

ke miá-fiziká táná ri szákot. Nyügdí jázá som ütá n 

visszáko lto ztem Büenosbá, áhol á Hüngá riá Klüb lett á 

má sodik otthonom. Itt szá mtálán szebbne l szebb 

prográm ván e vente. 

December elso  he tve ge je n há rom nápon keresztü l 

zájlik á kárá csonyi vá sá r. Az egy olyán álkálom, áhol 

sok mágyár tálá lkozik, e s egy remek álkálom árrá, 

hogy bü szke lkedjü nk á nemzetü nkkel áz 

árgentinoknák, ákik nágy szá mbán megfordülnák á 

vá sá ron. Ott to bb mint hü sz e ve á llí tom ki á festett 

porcelá n tá rgyáimát. 

BÉSZÉ LGÉTÉ S 

KÉRÉKÉS A GIVAL 

KNAPÉCZ KATA & TO TH ANDRA S 

Kerekes A gi ünoká já, Ráffáellá á mü helyben 
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Honnan jött a porcelánfestés gondolata? Hogyan 

készülnek a tárgyaid? 

Kicsi koromto l fogvá mágyár mintá kát rájzoltám, 

eleinte ányágrá, ütá ná fá rá, e s má r hárminc e ve 

porcelá nrá. A mintá im, áhogy mondjá k á "száke rto k", 

ázok "A gi kálocsáiák". 

Hosszü  á ke szí te sü k. Élo szo r tollál, e s zomá nccál 

kirájzolom, ütá ná á so te tpiros, á sá rgá, e s á vilá goszo ld 

szí nt festem rá . Há megszá rádt, ákkor ko vetkezik á 

má sik 12 szí n. Ütoljá rá jo n áz e gete s, ámi kb. 7 o rá n á t 

tárt. Ézt meg kell vá rni, de ko zben ággo dni is szoktám, 

mert sokszor elo fordül, hogy nem to ke letes á szí n, e s 

olyánkor ü jrá kell festeni, e s e getni. 

Éz egy hobbi, ámi nágyon leko t, sok münkáo rá t 

ige nyel, de elhá rí tjá á stresszt, e s egy kis plüsz ányági 

forrá st is biztosí t.  

Kerekes A gi münká i 
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“A Szent István utáni Magyarország kiemelkedő 

uralkodója volt Szent László, aki a több évtizeden át 

tartó lázongásokat követően megszilárdította a 

kereszténységet… Tulajdonképpen neki köszönhetjük, 

hogy ma is itt vagyunk.” - mondtá Potá pi A rpá d Já nos 

nemzetpolitiká e rt felelo s á llámtitká r 2017-ben, á 

Szent Lá szlo  emle ke v kápcsá n.   

1046. jü niüs 27-e n szü letett Szent Lá szlo  mágyár 

kirá ly (ür. 1077-1095), á ko ze pkori lovági eszme nyt 

megtestesí to  ürálkodo , áki orszá glá sá ideje n 

kiemelkedo t álkotott á to rve nyhozá s, áz 

egyhá zszerveze s, e s á hádá szát tere n is.  

Szent kirá lyünkrá, Lá szlo rá emle keztü nk litürgiküs 

ü nnepe n, jü niüs 27-e n, á büenos áires-i Szent Lá szlo  

Iskolá bán is, ámi neve t á gondos Pesti Jo zsef jezsüitá 

pápnák ko szo nheti.  

 

SZÜ LÉTÉ SNAPOT 

Ü NNÉPÉLTÜ NK 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Lárá Torres 4/B 
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Válentí n Ferenc, áz iskolá ke pviselete ben eke ppen 
tiszteleg á ne vádo já elo tt.   

“Ébben á kive teles e vben online gyü lü nk o ssze, hogy 

mint minden e v jü niüs 27-e n, ide n is megemle kezzü nk 

inte zme nyü nk ve do szentje ro l, Szent Lá szlo  kirá lyro l. 

1966-bán Pesti Jo zsef tiszteletes, mágyár szü lete sü  

jezsüitá páp álápí tottá iskolá nkát. A ne vádá sná l 

figyelembe vette Szent Lá szlo  to rte nelmi jelento se ge t. 

É vekkel korá bbán ányáorszá gá to rte nelme nek  

kiemelkedo  álákjá ro l, Szent Istvá nro l nevezte el ázt áz 

egyesü letet, melyet to bb honfitá rsá vál együ tt álápí tott, 

ánnák e rdeke ben, hogy megteremtse k inte zme nyü nk 

álápjáit, e s együ ttál tiszteletü ket kifejezze k ki áz 

orszá g irá nt, ámely befogádtá o ket, e s menede ket 

ádott nekik.  

Má á ne v, Szent Lá szlo , mindánnyiünk szá má rá, ákik e 

ko zo sse g tágjái vágyünk, á kerü let szí ve ben le vo , sájá t 

identitá ssál rendelkezo  inte zme nyt jelent. Nem 

gyo zne nk felsorolni, szávákbá o nteni mit jelent 

mindegyikü nk szá má rá á Szent Lá szlo ; "áz iskolá m", "á 

münká m", "áz á ltálá nos iskolá m vágy gimná ziümom", 

"áz o vodá m". Égy hely, ámi ámellett, hogy e rte ket, 

tüdá st ko zvetí t, emle keket, hágyomá nyt, szeretetet, 

bárá tokát, kolle gá kát, e s szá mtálán tápásztálá st ád. 

Argentí ná mágyár ko zo sse ge t bü szkese g to lti el 

hállvá n á já ro kelo ket: "Szent Lá szlo  egy mágyár kirá ly 

neve... ennek áz iskolá nák mágyár szí nei vánnák... ez 

egy mágyár iskolá...". A Szent Lá szlo  Iskolá ebben áz 

e vben to bb mint he tszá z csálá d bizálmá t is ü nnepli, 

ákik gyermekü ket ide já rátjá k, hogy áz iskolá 

felke szí tse o ket árrá, hogy elve gze se ütá n házá nk 

jo vo je nek áktí v álákí to i lehessenek.  

Kí vá nom, hogy áz inte zme nyü nk ve do szentje ro l válo  

megemle keze s  ebben áz e vben is o ro mteli lehessen.  

Ko szo no m sze pen.” 

Sofiá Ricchin 3/A 
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Szent Lá szlo  hitt áz egyse ges Mágyárorszá gbán, ve dte 

á kü lso  hátá rokát, kí me letlenü l bü ntette á tolvájokát, 

o vtá á kereszte ny e rte keket, ero s, jo indülátü  kirá ly 

volt, áki á lltá á szává t,… ide ztü k fel á Szent Lá szlo  

Iskolá mágyárül tánülo  kisdiá kjáivál á mágyár 

ürálkodo  ere nyeit, ákit ezütá n rájzbán meg is 

o ro kí tettek. 

 

Dánná Gárcí á Cánosá 5/B 

Mátí ás Perelmán 1/B 
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Nicolá s Perelmán 3/B 

Victoriá Perelmán 6/B 

Celeste Alfonso 1/A 
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Pilár Lipp 5/B 

Iván Cámmisá 3/B 
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Mártin Lorenzo 1/A 

Ignácio Corniglio 

Tániá Ékáteriná Sofí á Almiro n Drápájlo 5/B 
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Jázmí n Corzo 3/A 

In áki Allidiere 5/A 
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A káránte nbán to lto tt ido szák egyik pozití v hozáde ká, 

hogy á Szent Lá szlo  Iskolá diá kjáivál á testve reknek, e s 

á szü lo knek is leheto se gü k ván re szt venni á 

mágyáro rá kon. I gy á 4 e ves kistestve r, Cámilá 

Altámiráno is kedvet kápott á mágyár kirá ly 

lerájzolá sá hoz.  

Cielo Altámiráno 3/B 

Cámilá Altámiráno, 4 e ves  
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Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar 

nyelv tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?                        

A hírlap minden számában egy-egy tanítványomat 

kérdezem…  

Carolina Juhász tání tvá nyommál á prilis eleje n 
kezdtü k á mágyártánülá st. Mindhá rom Jühá sz lá nyt 
tání tom; á kisebbeket, Victoriá t e s Szofit á Zrí nyi 
Ifjü sá gi Ko r o rá i kerete ben. Cáro má r kino tte á ZIK-et, 
í gy mágá no rá krá já r, ámire he tro l he tre kitárto án, 
nágy szorgálommál ke szü l.  

Mi motiválja Carót a magyartanulásban?  

 

“Mágyárnák is lenni nágyon e rte kes szá momrá. 

Leheto ve  teszi á nágyszü leimmel válo  kápcsolo dá st, 

ázt, hogy bü szke k lehessenek rá m. Segí t mege rteni á 

to rte netü ket, áz o ket e rt igázsá gtálánsá gok elleni 

kü zdelmeiket. Ügyánákkor leheto ve  teszi egy ü j 

kültü rá elsájá tí tá sá t, re sze lehetek egy ko zo s 

to rte nelmi mü lton osztozo  ko zo sse gnek. Arrá tání t, 

hogy ákkor is, ámikor rosszül mennek á dolgáink, e s 

nem tüdjük mite vo k legyü nk, felemelt fo vel háládjünk 

elo re áz ü ton. Olyán sokát jelent ez áz o ro kse g, 

hogy nem lehet szávákbá o nteni. A gyo kereket, 

melyeket gyermekkorünk o tá mágünkbán hordozzük, 

tá plá ljük, hogy egy nápon májd gyü mo lcso ket hozo  

fá vá  no vekedjenek.” 

MIÉ RT É PPÉN MAGYARÜL?       

Szabadidőben magyar nyelvtanulás 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Cserke szetet fenntártáni á káránte n ideje n nem egy 

ko nnyü  feládát. Ilyen ko rü lme nyek ko zo tt 

prográmokát ke szí teni egy csomo  ü j gondot okoz, ámit 

eddig nem kellett kezelnü nk. 

Szerintem á legnágyobb gond áz, hogy áz eszko zo k, 

ámikre szá mí thátünk, teljesen ellentmondánák á 

mozgálmünk ce ljá vál.  

Kimegyü nk á terme szetbe á bárá táinkkál, felvesszü k 

áz egyenrühá t, á há tizsá kot, e s mindent há tráhágyünk: 

á telefont, áz iskolá t, á münká t, á zü rzávárt... 

kikápcsolo dünk. Hogy tüdünk hásonlo t ele rni, há áz 

egyetlen leheto se g áz á bekápcsolo dá s? Rá ádá sül á 

gyerekek nágyon fá rádták. Ége sz he ten á ke pernyo  

elo tt ü lnek, í rjá k á há zi feládátokát, hállgátjá k á 

gyü le seket. Há romszor fá rászto bb, mint o rá n lenni. É s 

ve gre jo n á szombát? Megint ke pernyo  elo tt gyü lü nk?  

Ézek á gondok jo nnek elo  á terveze sben. Ézt lá tjük 

bennü k. Hogy csiná ljük? Mit tálá ljünk ki?  

Az ege sz egy nágyon jo  o tlettel kezdo do tt, ámi Arcagni 

Sándornák jütott eszébe: virtüá lis kincskerese s 

Instágrámon. Ézt Arcagni Ines, Szilvássy Tamás, és 

Ijjas Christian segítségével nágyon jól 

megszervezte k. Szege ny Báden Powell elvesztette á 

bájüszá t, e s segí teni kellett neki. A tippeket kü lo nbo zo  

profilokbán, storykbán tálá lháttük meg. Ézt á já te kot 

má is lehet me g já tszáni, minden ütásí tá st ezen á 

felhászná lo n meg lehet tálá lni: @robert.báden.powell. 

A kincskerese s ve ge t egy tá bortü zzel ü nnepeltü k meg 

Brází liá vál együ tt. To bben kü ldtek video t, ázok volták 

áz ilyenkor szoká sos tá bortü zi szá mok. Ko zben 

kámerá n keresztü l, mikrofon ne lkü l lá tháttük egymá st, 

e s e nekeltü k áz ismert ne pdálokát.  

SÉGÉ DTISZT 

CSÉRKÉ SZÉT A KARANTÉ N IDÉJÉ N 

BLAHO  SOFI 

Éddig nekü nk á cserke szet 

kikápcsolo dá st jelentett .  
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A lá nyokkál egyszer egy virtüá lis teápártyt 

szerveztü nk. Gizellá e s Ornellá, mint Mirthá Legránd, 

kü lo nbo zo  to rte nelmi szeme lyeket hí vták meg egy 

üzsonná rá. Mindegyik lá nynák egy szeme lyt kellett 

eljá tszániá. Sokfe le ember jo tt el: Szent Istvá n kirá lyto l 

ege szen Semmelweis Igná con á t Má ter Bodoláyig.  
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Égy má sik álkálommál pedig kákáo s csigá t 

ke szí tettü nk Makkos Viki segí tse ge vel, vágy tütti 

früttit já tszottünk Lomniczy Micavál.  
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Az o rsi gyü le sek is tová bb folynák, ke thetente 

szombátonke nt szervezi Feal Naza e s Ijjas Diana. 

A fiü k is nágyszerü  prográmokát szerveznek. Makkos 

Sebi egyszer egy egész kincskeresést vezetett le, 

Lovrics Csicso pedig térképezést tánított. Múlt 

szombáton á lá nyok e s á fiü k, együ tt, egy ege sz 

forgo szí npádot csiná lták Zoomon. 

A kiscserke szekkel á legto bbet Arcagni Ines e s Arcagni 

Anikó foglálkoznák, García Conde Sofivál és más 

vezeto vel együ tt. Soká ig egy medve vel já tszottünk, 

ákit Básconnet Iárá szeme lyesí tett meg. Volt, hogy 

künyho t e pí tettü nk neki mindánnyián, nehogy 

meglesse á vádá sz, ázáz Makkos Viki. Aztá n egy rossz 

boszorká ny elmese lte nekü nk, hogy á medve igázá bo l 

egy kiscserke sz volt. Ézt á szerepet Xiomi kitü no en 

já tszottá el. Szerencse re á Jo tü nde r, áki Blaho  Cili volt, 

ádott nekü nk táná csot. Égy he ten keresztü l minden 

náp ve gre kellett hájtáni legálá bb egy jo  tettet áze rt, 

hogy visszávárá zsolhássük. Ézek áz o sszejo vetelek 

áze rt kü lo nlegesek, mert nemcsák Büenos Airesbo l 

kápcsolo dnák be, hánem Ürügüáybo l, Co rdobá bo l, 

Neüqüe nbo l is. 

Jü niüs 13-á n megszerveztü nk egy má sik tá bortü zet is, 

megint Bráziliá vál, ámi nágyon jo l sikerü lt. A 

szerveze sben re szt vett velem együ tt Lovrics Chicho, 

Szilvássy Tamás, Lovrics Rennie, Gröber Berni, 

Kiss Alíz Bráziliából, Arcagni Ines, Arcagni Anikó, 

e s Arcagni Sa ndor.  
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Volt olyán pillánát, mikor o sszesen 97 felhászná lo  volt 

jelen. Mindegyik tá bortü zi szá m szüper volt, e s á KO RS 

egy kitü no  já te kot tálá lt ki nekü nk. É nekeltü nk, 

nevettü nk, tálá lkoztünk, mint áhogy mindig szoktünk. 

O sszefoglálvá, szerintem á mozgálomnák ez á má sik 

nágy ce ljá:  

áz együ ttle t, á bárá tsá g, áz o sszetártozá s.  

É s ü gy e rzem, hogy nehezen, nágy ero feszí te sekkel, 

sok terveze ssel, de sok tánülsá ggál e s sok-sok ü j 

o tlettel sikerü lt mindezt ele rni.  

Nágyon szí vesen vá rünk mindenkit, áki szeretne 

ezeken á prográmokon re szt venni. 

Jo  münká t! 
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A cháco i mágyárok hite lete 

Esteban Sabo [Coronel Du Graty, Chaco] emlékére (1933

–2020) 

Az árgentin Cháco tártomá nybán e lo  mágyársá g 

nágyobb ko zo sse gei Villá Angelá, illetve á 25 km-re 

tálá lháto  Coronel Dü Gráty telepü le seken e lnek. A 

cháco i mágyárok hágyomá nyo rze se sze p mü ltrá tekint 

visszá, erro l tánü skodnák á há zákná l o rzo tt re gi 

fe nyke pek, illetve á Villá Angelá-i egyesü let (Sociedád 

Hü ngárá y de Socorros Mütüos) kro niká já. Mágyár 

identitá sükkál szorosán o sszefü gg hite letü k, ámit 

cikkü nkben bemütátünk. 

A cháco i mágyárok fo leg á 62.000 lákosü  Villá Angelá 

e s á Villá Angelá-to l de lnyügátrá fekvo , megko zelí to leg 

17 ezer fo  á ltál lákott Coronel Dü Gráty telepü le seken 

e lnek, de sok csálá d tová bbrá is gázdásá gokbán – 

tányá kon (chácrá) – e l, ámelyek sze tszo rtán tálá lháto k 

á ko rnye ken. A ke t vá ros ko zo tt le vo  Coloniá Jüán Jose  

Páso elneveze sü  terü letre e rkeztek áz elso  

mágyárorszá gi bevá ndorlo k áz 1890-es e vek ve ge n, 

illetve áz 1900-ás e vek eleje n. 1930-ig á bevá ndorlo k 

to bb hüllá mbán to rte no  e rkeze se tová bbrá is 

folytáto dott. Az Argentí ná bán letelepü lt szeme lyekto l 

szá rmázo  hí rek hátá sá rá ü j csálá dok csátlákozták, ákik 

á ltálá bán á má r korá bbán Cháco bá e rkezett csálá dok 

bárá tái, rokonái volták. A leheto se g vonzo  volt: áz 

árgentin kormá ny á terü let bene pesí te se e s 

mezo gázdásá gi hásznosí tá sá e rdeke ben 100 hektá r 

megmü veletlen fo ldet ádomá nyozott, illetve volántá t 

(münkákocsi) e s ke t lovát, ázzál á ce llál, hogy áz 

e rkezo k letelepü ljenek, megkezdje k á termele st e s 

csálá dot álápí tsánák. Mindez ákkor to rte nt, ámikor 

Cháco tártomá ny me g nem le tezett, ázáz me g mindig 

áz árgentin nemzet kormá nyá hoz tártozo  (á llámi) 

terü let volt. Cháco tártomá nyt e s ánnák álkotmá nyá t 

csák 1956-bán hoztá k le tre.  

 

  KATOLIKÜS É S PROTÉSTA NS 

LÉLKIPA SZTOROK                                    

A CHACO I MAGYAROK KO RÉ BÉN                 

ÉGYKOR É S NAPJAINKBAN 

MARTI  TIBOR 
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Felekezeti szempontbo l á cháco i mágyárok – e s á 

jelenleg á 4. generá cio t ke pezo  leszá rmázottáik – 

to bbse ge kátoliküs, hásonlo án Villá Angelá e s Dü Gráty 

vá rosok lákossá gá nák legnágyobb re sze hez. Az 

etnikáilág vegyes te rse gben egye bke nt to bb má s 

felekezet ko veto i is jelen vánnák, fo leg neoprotestá ns 

kereszte ny felekezetek (pe ldá ül pü nko sdistá k), 

izráelitá k, de á kátoliküs ne pesse ghez viszonyí tvá 

üto bbiák csák kis ko zo sse geket ke peznek. Az ege sz 

re gio  lákossá gá rá á kátoliküs felekezethez válo  

tártozá s e s vállá sossá g jellemzo . 

A 20. szá zád elso  fele ben idetelepü lo  mágyárok 

to bbse ge egyre szt má r eleve gyákorlo  kátoliküs volt, 

má sre szt á te rse gben olyán ko zegbe kerü ltek, áhol á 

rendszeres hite let áz e let mágá to l e rteto do  re sze volt. 

Hite leti e s tá rsádálmi szervezo  ereje t tekintve 

nápjáinkbán is meghátá rozo  jelento se gü  Villá Angelá n 

á Je züs Szent Szí ve ro l (Ságrádo Corázo n de Jesü s) 

nevezett ple bá niátemplom, illetve á vá rosbán tálá lháto  

9 kisebb-nágyobb filiá t ke pezo  ká polná (Virgen de 

Itáti, Virgen de Fá timá, Sántá Teresitá, Márí á Josefá 

Rosello, Virgen del Rosário de Sán Nicolá s, Sán Jose  

Obrero, Sán Gerárdo, Cristo Redentor e s Sán Alfonso), 

ámelyek á vá ros kü lo nbo zo  kerü leteiben (distrito) 

sze tszo rvá tálá lháto k. Éhhez tártoznák á Villá Angelá -n 

kí vü l eso , de á ko rnye ken e lo k á ltál lá togátott 

ká polná k, ámelyekbo l o sszesen 15 tártozik á Villá 

Angelá-i Je züs Szent Szí ve ple bá niá hoz. 

A mágyár leszá rmázották ko zü l to bben mind á Villá 

Angelá-i, mind Dü Gráty ple bá niá k ko zo sse geiben 

áktí ván re szt vesznek (pe ldá ül á templomi ko rüsbán, 

zenei szolgá látbán), í gy terme szetesen á nágyobb 

egyhá zi ü nnepeken is. A hite lethez kápcsolo do  

szoká sok, ü nnepek álkálmá vál viszont nincs 

elkü lo nü le s, á mágyárok ko zo sen ü nnepelnek áz ege sz 

ko zo sse ggel. A Villá Angelá-i mágyársá g integrá ns 

re sze á vá ros tá rsádálmá nák e s á templomi 

ko zo sse gnek, ámelyben o sszefogo , integrá lo  szerepe is 

ván.   

A Coronel Dü Gráty-bán szü letett Szábo  Istvá nt 

(Éstebán Sábo, 86) e s felese ge t, Várgá Zsüzsánná t (80) 

me g á koronáví rüs já rvá ny- e s á káránte nhelyzet elo tt 

ismerhettem meg. Ne gy gyermekü k ko zü l á hármádik, 

Éstebán (50) kátoliküs páp, á Cháco tártomá ny e száki 

re sze n, Él Impenetráble re gio bán le vo  Villá Rí o 

Bermejito egyhá zko zse ge nek ple bá nosá. A terü let vád, 

ügyánákkor o shonos ko rnyezetben tálá lháto , ámely 

egyben Argentí ná egyik nemzeti párkjá is. A szü lo k á 

mái nápig igen büzgo k, ke re semre Zsüzsá ne ni 

elmondtá áz Ü r imá dsá gá t, á Miátyá nkot, áhogy me g 

szü leito l tánültá. A felve telt itt meghállgáthátjá k. 

https://www.korosiprogram.hu/galeria/hanganyagok/imadsaga-eves-argentinaban-magyartol
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É rdemes kiemelni, hogy áz Argentí ná bán, Büenos 

Aires-ben e lo  mágyár misszioná riüs szerzetesek 

münká já nák e vtizedeken keresztü l fontos re sze volt, 

hogy Argentí ná kü lo nbo zo  vide kein á nágyobb mágyár 

kolo niá kát ve gigjá rtá k, í gy Cháco bá is rendszeresen 

eljütották: mágyárül mise ztek, hitoktátá st ve geztek, 

kiszolgá ltáttá k á mágyár ko zo sse gek tágjáinák á 

szentse geket. Bánghá Be lá SJ 1934-es de l-ámerikái 

misszio s ko rü tjá sorá n, ü tbán Missiones tártomá ny 

fele , á cháco i mágyárok legelso  generá cio já vál 

tálá lkozott. Ü tináplo já (De l keresztje álátt) má is 

fontos forrá s. A cháco i mágyárok lelkipá sztori 

gondozá sá t 1934-to l kezdo do en Virá g Vená nc OFM 

(1890–1970) lá ttá el, e vente ke t álkálommál lá togátott 

el á te rse gben e lo kho z, ákikhez áz 1940-es e vek ve ge n 

Mons. dr. Lüttor Ferenc (1886-1953), áz árgentin 

mágyársá g ápostolá is elütázott, kü lo n felkeresve á 

Villá Angelá bán e s Coronel Dü Gráty-bán e lo  

mágyárokát. 

P. Domonkos Lá szlo  SVD (1920–2005) verbitá átyá 

1957-to l kezdo do en á Büenos Aires-hez ko zel eso  

Plá tános-bán, áz ángolkisásszonyok iskolá já bán lá tott 

el lelkipá sztori szolgá látot, de á ke so bbiek folyámá n o  

is rendszeresen, e vro l e vre ellá togátott Cháco bá, sokán 

áz itt e lo k ko zü l má is emle keznek rá . A Villá Angelá-i 

mágyárok rágászkodá sá rá jellemzo , hogy P. Domonkos 

hálá lá elo tt á má r Mágyárorszá grá házáte rt átyá t 

betegá gyá ná l to bben is felkereste k (á Vájdá csálá d 

tágjái). 

A Villá Angelá n e lo  mágyárok emlegetik „pástor 

Szábo t”, ázáz Szábo  Imre reformá tüs lelke szt, o  áz 

Argentí nái Mágyár Évánge liümi Reformá tüs 

Keresztye n Égyhá z Büenos Aires-i lelkipá sztoráke nt 

(1964–1987) lá togátott el to bbszo r á telepü le sre, 

rendkí vü l tá je kozott, mü velt emberke nt emle keznek 

rá  á helyiek. Sájnos má r e vekkel ezelo tt elhünyt. 1993 

e s 2003 ko zo tt Nt. Sü to  Gyülá reformá tüs lelke sz is 

rendszeresen já rt Chácobán, istentiszteleteket tártott, 

keresztelt, csálá dokát lá togátott. 1999-ben Nt. Csihá 

Ká lmá n erde lyi reformá tüs pü spo k is vele ment. 

Csihá Ká lmá n Chácobán, 1999 áügüsztüsá 
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Villá Angelá ple bá niá já t – ámely á Sán Roqüe de lá 

Presidenciá Roqüe Sá enz Pen á egyhá zmegye hez 

tártozik – 1938, tehá t á kezdetek o tá redemptoristá 

átyá k lá tjá k el. A Ligüori Szent Alfonz (1696–1787) 

á ltál 1732-ben álápí tott rend to bb tücát tágjá dolgozik 

jelenleg is Argentí ná kü lo nbo zo  pontjáin. A Villá 

Angelá-i ple bá nos jelenleg á lengyel szá rmázá sü  Rádek 

átyá (Rádek Jászczük), tá rsáivál, P. Mártinnál (lengyel) 

e s P. Márcos-szál (árgentin, Sáltá-i) mindent 

megtesznek, hogy á hí veknek e s á Villá Angelá n 

e lo knek lelki tá mászt nyü jtsánák. Amikor interjü t 

ke szí tettem vele, elmondtá, hogy á mágyár ko zo sse g 

tágjái ko zü l sokákát ismer, ko zü lü k to bben 

meghátá rozo  szerepet já tszánák á ple bá niá 

ko zo sse geiben, hite lete ben. 

Rádek átyá eddigi pápi pá lyá já sorá n to bb álkálommál 

kerü lt kápcsolátbá diászpo rá bán e lo  mágyárokkál. 

É szák-Kelet Lengyelorszá gbán szü letett, á 

fehe roroszorszá gi hátá rhoz ko zel eso  Hájno wká 

telepü le sen (1964). 1984-ben le pett be á 

redemptoristá rendbe, 1989-ben e rkezett elo szo r 

Argentí ná bá. Miütá n á Lá Plátá-i redemptoristá pápi 

szeminá riümbán (Seminário Máyor Sán Jose  en Lá 

Plátá) befejezte teolo giái tánülmá nyáit, 1991-ben 

Qüilmes-ben szentelte k fel, ezt ko veto en 6 e vet to lto tt 

Chárátá bán. 2002-to l e veken keresztü l 

misszioná riüske nt áz ÜSA-bán teljesí tett szolgá látot, 

elo bb há rom e s fe l e vig Mánville-ben (New Yersey), 

egy ke tnyelvü  (lengyel e s ángol) ple bá niá n (á 

telepü le sen egye bke nt mágyár egyhá zko zse g is 

mü ko dik), májd Chicágo bán. Égyesü lt A llámokbeli 

tárto zkodá sá sorá n tálá lkozott (lengyel) pá los 

átyá kkál, ákik elmondtá k neki, hogy ámikor áz 

eredetileg mágyár álápí tá sü  pá los rend – ámely e ppen 

ide n, 2020-bán ü nnepli álápí to já nák, Boldog O zse b 

hálá lá nák 750. e vfordülo já t – tágjái áz 1950-es 

e vekben mind Mágyárorszá gon, mind 

Lengyelorszá gbán ü ldo ztete st szenvedtek á 

kommünistá hátálom re sze ro l, 1956-bán, á rend 

jo vo je ro l gondolkozvá, árrá ke szü lve, há áz ü ldo ztete s 

miátt egy esetleges ü jráálápí tá s vá lná ido vel 

szü kse gesse , ennek lehetse ges bá zisáke nt á 

Pennsylvániá á llámbeli Doylestown-bán á pá losok 

fele pí tette k áz „ámerikái Częstochowá”-t, ámi á 

kezdetek kezdete n csák egy kis fá bo l e pü lt ká polná 

volt, má rá viszont áz ÜSA-bán komoly kegyhellye  e s 

zárá ndokko zponttá  vá lt.  
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A Nün ez-Lájtává ry csálá d  

nágy o ro mmel ádjá hí rü l, hogy         

jü niüs 17-e n megszü lettek gyermekeik;                  

Isábelá e s Sebestye n! 

A bü szke nágymámá, Benedek Zsüzsi, 

eke pp ádtá hí re t áz ünoká k e rkeze se nek: 

„Megjöttek! Itt vannak! Isabela és 

Sebestyén!! A kis unokák! Előbb jöttek, 

kicsik, de erősek! És édesek! A világ 

legboldogabb nagyszülei örömtáncot 

járnak!” 

 

Isten hoztá Isábelá t, e s Sebestye nt!  

„Megá ldjon te ged áz Isten, 
A Sionro l kegyelmesen, 
Ki teremtette áz eget, 

A fo ldet e s mindeneket.” 

AZ ELMÚLT HÓNAP ÖRÖMHÍRE 
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Ahogyán árro l á mü lt ho nápbán beszá moltám, á Szent 

Lá szlo  Iskolá bán má jüs ve ge o tá zájlik á 

mágyártání tá s, á mágyár kültü rá megismertete se áz 

elso to l-hátodik osztá lyos kisdiá kokkál. Ébben á 

korbán nágyon müziká lisák á gyerekek; e nekkel is 

szoktám ke szü lni áz o rá krá. Ne há ny hete 

megke rdeztem Knapecz Kata, e s To th Andra s 

o szto ndí jás tá rsáimát, nem lenne-e kedvü k egy-egy 

ne ptá ncos, e nekes Zoom o rá hoz á gyerekekkel. Persze, 

hogy volt! Azo tá má r hármádjá rá gyü ltü nk o ssze. Mi is, 

á gyerekek is, á kistestve reik is, - helyenke nt á 

há ziá llátok is -, de me g á szü lo k is nágyon e lvezik; í me 

ne há ny, á mego ro kí tett legjobb pillánátáink ko zü l. 

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

VÁGÁSI-KOVÁCS ANNA 
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Mondo ká k, e s e nekek rengetege ben ve get is e rt áz elso  

fe le v á ZIK O vodá bán.  

Kivá ltsá gke nt e lem meg, hogy á ke t-hát e ves o vodá sok 

szü lei ebben á to re keny, á fejlo de sü k szempontjá bo l 

rendkí vü l fontos, mindenre, e s mindenkire nyitott, 

e rze keny ido szákbán ismeretlenü l, „lá tátlánül” is 

bizálmát szávázták nekem, e s rá m bí zzá k á 

gyerekeiket á mágyár o vodái álkálmákon. „Hogyan 

hívnak tégedet?” - hángzott á ke rde s fü rke szo  tekintete 

kereszttü ze ben Dánte to l áz elso  online o vodái 

foglálkozá son. Jogosán. Szeme lyemben ü j o vo no t 

kápták á gyerekek, ákivel csák á ke pernyo  má sik 

oldálá n tüdnák ismerkedni, e nekelni, mondo ká zni, 

já tszáni. Nekü nk, felno tteknek is nehe z ez á helyzet...  

ke pzelhetjü k, nekik mennyire. A kü ldete sem á mágyár 

nyelv, kültü rá egy szelete nek á tádá sá ro l, á 

ko zo sse ge pí te sro l, á ko zo sse gi szellem ero sí te se ro l 

szo l. Online, limitá lt ido ben. Figyelembe ve ve ázt, hogy 

egy ege szse ges, áktí v kisgyermek — áká rmennyire is 

e rdekfeszí to  á foglálkozá s, vágy á llok to tá gást —, 

mennyi ido t tüd á kámerá elo tt to lteni, ü gy kell 

megszerveznem, kiálákí tánom áz álkálmáinkát, hogy 

szombát reggelente legyen kedve ü jrá e s ü jrá jo nni á 

tálá lkozo krá á ce lünk o ro mteli, já tszi ko nnyedse gü  

beteljesí te se ve gett.   

A feládát, áz o vodái álkálmák minden kihí vá sá vál 

együ tt nágy ájá nde k. Nekem mie rt ájá nde k? Éngedje k 

meg, hogy bemütássám á ZIK legkisebbjeit, ü gy, 

áhogyán á káránte n ideje álátt, virtüá lisán 

megismertem o ket.  

Dante á csoportbán már nágyfiúnák számít, nágy 

mosollyál, e le nken oldjá meg á fejleszto  já te kok, 

pe ldá ül „Mi furcsa a képen?” „Milyen hangot hallasz?”... 

kihí vá sáit, ámellett, hogy szá mos dált, mese t ismer, e s 

bá trán e nekel. Gyors e szjá rá sá, e rdeklo de se re ve n á 

ke rde seim ná lá mindig vá lászrá tálá lnák.  

KICSO NGÉTTÉK A ZIK-BÉN 

AZ ELSŐ FÉLÉVET LEZÁRTUK 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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A tü neme nyes kistestve re, Maia figyelmes, csüpászí v 

o vodá s. Az ismero s á llátok neveit, e nekek soráit 

csengo  hángjá n boldogán mondjá, e s árrá á ke rde sre, 

hogy „Te hogy vagy Maia” mindig kito ro  o ro mmel, 

nágy elá nnál feleli: „Jól vagyok!”. Leko tik á mese k, 

rájzáivál ü gyesen, precí zen ko veti á mondo ká k rí meit; 

„Rajzolunk egy katicát, először egy karikát...”  Tomi 

tálá n á legáktí vább kisfiü  á csoportbán. Jo n-megy, e pí t, 

á lmodozik, hol hájo t, hol tráktort vezet, e s mikor á 

legkeve sbe  szá mí táne k rá , ákkor megosztjá velü nk áz 

ádott mese vel, mondo ká vál,... kápcsolátos izgálmás 

gondolátáit — pe ldá ül árro l, hogy Dümbo  hogyán 

mondjá á mondo ká t. Figyel, e s megfigyel. Gázdág 

ke pzeletvilá gá ván, e s emelett mindig leko tik á mese k. 

Az e des kishügá, Juli, á kámerá n keresztü l is nágyon 

nyitott, bárá tkozo s. A legvá rátlánább pillánátokbán lep 

meg egy-egy ke rde semre ádott vá lászá vál. Nágyon 

müziká lis, bá rmikor já tszik válámit á kisgitá rjá n, e s 

szeret tá ncolni. Esmeralda áz egyik legkisebb o vodá s, 

áki áz ápüká já gondos jelenle te mellett rendszeres, 

ü de, bá r csendes szí nfoltjá áz ovinák. Amikor felkelti 

áz e rdeklo de se t egy-egy dállám — mint  pe ldá ül 

Gryllüs Gombá-dálá —, vágy egy-egy szo , e le nken, 

tá ncolvá ko veti á ke pernyo je eseme nyeit. Boldi, 

álkálmánke nt á be ke s, kicsi Beltra n tá rsásá gá bán, á 

foglálkozá sokát e rdeklo do  tekintettel, figyelmesen 

ko veti. Amikor megke rem, figyelemreme lto  

pontossá ggál ádjá visszá á má r hállott mese ket. Szeret 

álkotni. He tro l he tre egyre oldottább, egyre to bbet 

hállom mágyárül besze lni. Az o vodá bán nágy kedvenc 

ide n Gryllüs Vilmos: Vigye el á ro ká cí mü  gyerekdálá. 

Az o vodá n kí vü l is to bbszo r felcsendü lt á gyerekek 

szá já bo l á kedvelt refre n: „Elvitte a róka”. Volt, ákinek 

ez lett áz elso  teljes mágyár mondátá! A dál 

ne pszerü se ge ábbán is megmütátkozott, hogy Rafa áz 

árgentin ovibán is ezt á dált ke rte áz o vo no to l, májd áz 

e nek fo szereplo je t mü ve szien á brá zoltá. Ame lie á 

ro ká t e ppen ábbán á pillánátá bán rájzoltá le, ámikor áz 

á kákásrá lecsápott. Rafa e le nk, kommünikátí v, nágyon 

bárá tkozo s, nyitott kisfiü . Hámár megosztottá velem á 

kedvenc á llátá nák á neve t; BOCI, megmütáttá kedvenc 

dinoszáürüszá t, e s á kiscicá já t.  
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Mindig igyekszem olyán dálokát tálá lni, ámi ánnyirá 

megkápo  lesz, mint á ro ká s. Há thá szerencse m lesz, e s 

lesz me g egy e s me gy egy refre n, ámit szí vesen e nekel 

áz ányüká já vál. Ame lie áz egyik legáktí vább, 

szorgálmás, ege szen kifinomült hümore rze kkel 

rendelkezo  kisho lgye á foglálkozá soknák. Ke re s ne lkü l 

mütátjá á mondo ká t, e nekli á refre nt, festi á cinege t, 

tánüljá meglepete ske nt áz ü jább e s ü jább verseket. 

Mindig megtetszik neki egy-egy te má, egy-egy szo , 

kifejeze s, ámi egy ü jább kedvencig felejthetetlenne  

vá lik; legyen áz á „Gomba gomba gomba, nincsen 

semmi gondja...”, vágy á „rántott béka”, vágy áká r 

Weo res Sá ndor „kutya-tár”-á. 

Ame lie Ronán 

Ráfá Robáldo Háller 
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Balázs új tágjá á közösségnek. Nágyon sok éneket, 

mondo ká t tüd otthonro l, melyek ismero sse ge á ltál 

ko nnyen feloldo dik á foglálkozá sokon. Szereti á tálá lo s 

ke rde seket, á fejleszto  já te kokát, melyekre rendkí vü l 

gyorsán vá gjá rá  á helyes vá lászt. Há lá sák vágyünk 

Alexa, Leila, és Maku társáságáért, ákik áz elmúlt 

ne há ny he tben csátlákozták á kis csápátünkhoz, hiszen 

áz online o vodá leheto ve  teszi, hogy itt legyenek 

velü nk, egy kortá rs mágyár ko zo sse gben Báriloche bo l, 

Montevideo bo l, e s Neüqüe nbo l.  

A ko rü lme nyekhez ke pest egy nágyon sze p elso  fe le vet 

zá rtünk, e s egybo l folytátünk is, hiszen áz o vodá bán 

nem tártünk te li szü netet. Izgálmás tápásztálá s lesz 

májd á szeme lyes tálá lkozá s, áddig is, online 

folytátjük! 

Ame l ie kedvet kápott á 

verstánülá shoz. Az ányüká já vál  tánült 

verseket mindánnyiünk o ro me re, 

video rá ro gzí t i .   

Alig vá rjük á ko vetkezo t! 

https://www.youtube.com/watch?v=dswDgnD5rC8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dswDgnD5rC8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dswDgnD5rC8&feature=emb_title
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Megke rtem á Mándárin kis–, e s nágycsoprotbá já ro  

gyerekeket, hogy á fe le vet lezá rvá, rájzbán, vágy 

ne há ny sorbán mütássá k be nekem, mi volt á 

kedvencü k áz elmü lt o rá kon. Vá ltozátos, — szo  szerint 

is — szí nes o rá k vánnák mo go ttü nk, ámit Angelá e s 

Victoriá álkotá sái visszáádnák. A kiscsoporttál áz 

ü dvo zle sto l, á szá molá son, áz á llátneveken... á t 

eljütottünk á jelzo s szo szerkezetekig; „lassú, kicsi, 

barna csiga”, „sok, kicsi, sárga virág”. A nágycsoportbán 

áz e vszákokto l eljütottünk á bo ví tett mondátokig. 

Jelenleg á birtokos esetet vesszü k. Há lá s vágyok á 

ko zo s münká e rt! A nyelvtüdá s kincs! 

Victoriá Jühá sz 

Angelá Bálogh 
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Takarítás, főzés, mosogatás, meseolvasás, vasalás, 

mosás, társasjáték, viráglocsolás, játék, játék, még több 

játék, etetés, altatás, takarítás, főzés, mosogatás, 

meseolvasás, vasalás... munka. Münká? Igen, 

mindemellett dolgozni is kellene. Sziszifüszi münká ez, 

mert áz á bizonyos ko  má rciüs 20 o tá megá llá s ne lkü l 

visszágürül. Nincsen segí tse g, o vodá, iskolá, 

nágyszü lo k... 0-24 o rá bán á NO  [2]  fo ne v no t, no je [e] 

Nőnemű (felnőtt) személy - Fiatal, idősebb, középkorú 

nő; csinos, gyönyörű, szép nő; dolgozó, értelmiségi, úri 

nő; értelmes, művelt... soroljá á Mágyár Nyelv Értelmező 

Szo tá rá, folytátom e n...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tálá n váláhogy í gy szerepelne á „káránte nno ” 

meghátá rozá sá á szo tá rbán. Ami tü kro zve á sokásodo  

feládátokát, elvá rá sokát, megmütátjá e szerep 

o sszetettse ge t. A szerepe t, ámi most egy láká snyi 

helyre zsügorodott, ádvá ne mi monotonitá st á 

mindennápok nehe zse geinek, sze pse geinek 

mege le se hez.  

Minthá á mágyárok má r á kezdetekto l tisztá bán 

lenne nek e szerep o sszetettse ge vel, nágysá gá vál, 

tiszteletre me lto  voltá vál, ámint áz nyelvü nkben is 

megmütátkozik; NO  [1] ta rgyatlan ige no vo k, -sz, 

növünk, nőtök; -tt, -jön, (népies) nől  

“KARANTÉ NNO K”               

MAGYAR TÉADÉ LÜTA NJA 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

1. ányá, felese g , bárá tno ,  

gyermek, ünoká, 

há ztártá svezeto ,  dolgozo  no ,  

egy sokkárü  istenno , áki á 

rendezett otthon, á meleg 

csálá di le gko r  megteremte se 

mellett gyermekei testi- lelki 

fejlo de se t elo te rbe helyezve, 

figyelmü ket leko to ,  mino se gi 

elfogláltsá gokát tálá l ki , 

miko zben münkáhelye n 

tá vmünká bán mágás szinten 

teljesí t .   
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1. <Élő lény, élő szervezet> a természet törvényei 

szerint fejlődve nagyobbodik... 

2. <Növény> a földből lassanként kisarjad; kihajt és 

fejlődik; terem... 

3. Vmihez nő: <élő szervezet vmely része> úgy 

fejlődik, hogy vmivel elválaszthatatlan, szerves 

egységgé válik; hozzánő összenő vele...  

4. <Élettelen tárgy, tömeg, jelenség, nagyság> 

terjedelemben v. magasságban gyarapodik; 

nagyobbodik... 

5. (átvitt értelemben) <Személy, vmely tette v. 

magatartása következtében> erkölcsi értékben, 

nagyságban, megbecsülésben gyarapodik; 

tekintélye, hatalma nagyobbodik... /A Magyar 

Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete (1959-

1962): A magyar nyelv értelmező szótára, Akadémiai 

Kiadó, Budapest/ 

No vekede s; gyárápodá s, fejlo de s, e lo  e s e lettelen 

ke pesse g egyszerre, fo ldi e s e gi jelense g, rácioná lis e s 

spiritüá lis mágyárá záttál. Ahogyán á mágbo l ido vel 

gyü mo lcso zo  no ve ny lesz, ü gy á befektetett münká 

eredme nnye , á jo  cselekedet megbecsü le sse  no vi 

mágá t. A gondoskodá sbo l egy ege szse ges ko to de s, á 

gondos nevele sbo l gyü mo lcso ket hozo  emberpálá ntá 

vá lik. Erre képes a nő! Kárántén idején ereje 

megsokszorozá sá vál. 

Le á káláppál ázok elo tt á „káránte nno k” elo tt, ákik á 

mindennápok embertpro bá lo  rütinjá, e s áz egyre 

nehezebben viselheto  bezá rtsá g mellett 

magyartudásuk pallérozása ve gett minden 

héten szerda délután re szt vesznek áz online 

teáde lütá non. Pedig, oh mennyivel ke nyelmesebb 

lenne csák ü gy spányolül csevegni...  

Mindig ájá nde kke nt e lem meg, ámikor jo  tá rsásá gbán, 

elgondolkodtáto  te má kbán lehet eszme t csere lni, 

ámire á he tko znápok nem mindig kí ná lnák álkálmát. A 

csoportdinámiká t ko vetve hozok ke rde seket á 

de lütá nokrá gyermeknevele s, pszicholo giá, filozo fiá 

te máko rbo l, de ván, ámikor temátiká ne lkü l is ü gy 

folyik á spontá n besze lgete s, hogy e szreve tlenü l 

elro ppen áz áz egy o rá cská.   

Szerdá n tálá lkozünk! 
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„Keresem a mellékelt fényképen szereplő családot, 

1930-ban vándoroltak ki Buenos Airesbe.  Egy 1947-es 

levél tanusága szerint Monte Grandeban laktak.” - 

szo l Morváy Kingá levele, áki nágyápjá Argentí ná bá 

emigrá lt testve re nek, Morváy Érzse betnek á csálá djá 

ütá n kütát. 

Triánon ütá n, á má sodik vilá ghá borü  elo tt leginká bb 

politikái, vilá gne zeti, válámint egzisztenciá lis okokto l 

indí ttátott kivá ndorlá s volt á jellemzo . De lvide kro l áz 

1930-ás e vek eleje to l me g csák kis le tszá mbán 

vá ndorolták mágyárok á tengerentü lrá. A to meges 

emigrá cio  egyik ce lorszá gá vá  á II. Vilá ghá borü  ütá n 

vá lt Argentí ná. (Mágyár Émigrá cio s e s Diászpo rá Ko zpont) 

Morváy Kingá ázzál á reme nnyel, hogy beto ltve 

nágyápjá vá gyá t, kápcsolátbá le phet rokonáivál, 

megosztottá velü nk á csálá d to rte nete t.  

Szí vbo l kí vá njük, hogy sikerrel já rjon! 

A TO RTÉ NÉT NAGYKIKINDA N 

KÉZDO DO TT 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Morvay Erzsébet (Nágykikindá, 1906.11.) 

fe rje: Dracsics Iva n (1902.) 

gyermekeik: Ilona Vinkovci (Nágykikindá, 1929.09.19.— Büenos 

Aires, 1949.), Sa ndor (Büenos Aires, 1930.), Ja nos (Büenos Aires, 

1933.), Tamás (Büenos Aires, 1937.)    
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„A Morváy csálá d Nágykikindá n e lt, áz 

e desápá, Morváy Mihá ly te glágyá ri münká s volt, 

felese ge, Mosonyi Má riá Perká tá ro l szá rmázott. 11 

gyermekü k szü letett, de csák 8 e rte meg á felno ttkort. 

Érzse bet á há záspá r negyedik gyermeke; o  volt áz 

elso  e letben márádt lá ny.  

Érzse bet  me g otthon ko to tt há zássá got Drácsics 

Ivá nnál, elso  gyermekü k, Iloná 1927-ben   

Nágykikindá n szü letett. Felte telezheto en á 

gázdásá gi vilá gvá lsá g hájtottá o ket egy jobb 

e let reme nye ben Argentí ná bá. Má sodik 

gyermekü k, Sá ndor 1930-bán má r Büenos Airesben 

szü letett. Érzse bet, ázáz á csálá dbán Bo zsi, o ccse nek, 

Lájosnák —á nágyápá mnák— rendszeresen í rt, áki 

1943-to l má r Mágyárorszá gon e lt. Lájos to bbszo r 

szolgá lt á II. vilá ghá borü bán, de elege lett á 

kátonáe letbo l, í gy Mágyárorszá grá szo ko tt.  

A Morváy testve rek rendszeresen leveleztek 

egymá ssál, hol mágyárül, hol horvá tül. Sájnos csák 

egyetlen leve l márádt meg Bo zsito l, áz is fá jdálmás 

hí rrel szolgá lt; lá nyá, Ilonká 20 e vesen meghált, á 

boldogtálán há zássá gá bo l 1947-ben szü letett Lájoská 

ányá ne lkü l márádt.  

Bo zsi hü gá, Má riá is elhágytá á szü lo fo ldet, o  

Ne metorszá gbán álápí tott csálá dot. A ke t lá nytestve r 

á llándo án tervezte áz ü jrátálá lkozá st szü lo házá jükbán, 

de sájnos sohá to bbe  nem lá ttá k egymá st. Lájos 

szerencse sebb volt, o  legálá bb Ne metorszá gbán e lo  

no ve re t meglá togátháttá.  

Az 1950-es e vekben nágyon nehe z volt bá rhová is 

ü tlevelet kápni; á nágyápá m, Morváy Lájos 1953-bán 

e desányjá temete se re sem mehetett el. A mágyár 

háto sá gok rendre elütásí tottá k ü tleve lke relme t. 

Élo szo r csák 1956-bán tálá lkozhátott o reg 

e desápjá vál, e s otthon, Nágykikindá n márádt 

five reivel.”  

 

2020 jü niüsá 

                  Morváy Kingá 

 

Kérjük, aki ráismer a családra, vegye fel velünk a kapcsolatot! 
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Égy terjedelmesnek nem nevezheto , fergeteges 

to rte net egy me retes szo rnyecske ro l, áki nágyon nem 

ákárt lecke t í rni 

Váláhol á vilá gon e lt egy behemo t szo rnyeteg. Sá rgá 

volt á szeme, fekete á nyelve, e s zo ld á bündá já, de 

mindig volt egy sze les mosoly áz árcá n. Amikor 

de lelo tt fele bredt, fo lvette á lo tyo go s, bo  nádrá gjá t, e s 

elment reggelizni. O nto tt mágá nák egy teá t áz o blo s 

káncso já bo l, e s grandio zus gombá kát evett 

fo ldimogyoro vál. Ütá ná elment se tá lni egy ta gas re tre, 

de ámikor visszáment áz odü já bá, lá ttá, hogy 

tetemesen sok házi feládátot kápott áz iskolából. 

Éze rt meghárágüdott, e s elment á tekinte lyes 

tá volsá grá le vo  iskolá bá, hogy pánászkodjon á tání to  

bá csijá nák, áki egy robusztus álkátü  szo rny volt. Nagy 

pánászkodá sá ko zepette, ámikor felá llt á tání to , e s áz 

ele gedetlen szo rnyecske megpillántottá termetes 

álákjá t, jo kora elá nnál, gyorsán házáfütott. Nágyon 

tetszett neki á há zá, mert monumenta lis volt. Aze rt, 

hogy kicsit megnyügodjon, leü lt ele , kiterjedt 

kertje ben á friss fü vecske re, terjedelmes bokrái melle , 

e s boldog megele gede ssel ne zte, hogy milyen o ria si á 

hegy, ámiben lákott. De ámikor á magas e gre 

pillántott, gigantikus feketese get lá tott; fergeteges sze l 

tá mádt. Az ormo tlan szo rnyecske belebü jt áz odü já bá, 

á pihe-pühá, me retes á gyá bá, hogy bo ho m teste kicsit 

megpihenjen. Behünytá á vihár lá ttá n ta grá nyitott 

szemeit, de nem tüdott álüdni, mert nem hágytá á 

lelkiismerete; orbita lis hibá t ve tett, nem csiná ltá meg á 

lecke t. Irdatlan teher nehezedett á lelke re. Ve gü l, sokát 

dolgozott rájtá, giga szi münká t ve gzett, e s nagy soká rá 

befejezte. Májd hatalmas o lele ssel bocsá nátot ke rt á 

szo rny tání to  bá csito l. Most má r nágyon jo l e rezte 

mágá t, sze les mosolyá visszáte rt áz árcá rá. 

SZO KINCSFÉJLÉSZTO  

TO RTÉ NÉTSZO VÉ S SZINONIMA KKAL 

Terítéken a NAGY szavunk 

Ronan Priscila  

Lektorálta: Vágási-Kovács Anna 
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HOGY SZÜ LÉTÉTT AZ ALKOTA S? Rendelkeze sü nkre 

á llták á NAGY melle kne v szinonimá i áhhoz, hogy egy 

to rte netet inspirá ljánák. Terme szetesen á 

to rte netszo ve shez tüdni kell, hogy milyen 

kontextüsbán hászná ljük áz ádott szo t. Já tszvá 

tánültünk Priscivel! Fántá ziá já szü leme nye t csodá s 

rájzzál illüsztrá ltá.  

A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák 

közül válogattunk.  

NAGY 

bo , kitá gült, lázá, tá g, tá gás, o blo s, sze les, lo tyo go s, 

o riá si, terjedelmes, hátálmás, nágyme retü , termetes, 

monümentá lis, kiterjedt, grándio züs, irdátlán, bo ho m, 

gigántiküs, me retes, kolosszá lis, fergeteges, jo korá, 

orbitá lis, tekinte lyes, gigá szi, kápitá lis, terebe lyes, 

tetemes, mágás, gigánágy, kolosszüs, behemo t, 

robüsztüs, ormo tlán, bo szme 
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KARANTÉ N 

PÉRCÉK 

Mágyárrá fel! 5.  

5x5 perc já te k 

á szávákkál  

      

 

KÉ P-, BÉTÜ RÉJTVÉ NY FEJTSD MEG A SZAVAKAT! 

MÉSTÉRSÉ GÉK KI MIT CSINÁL?  
SZABO         CIPO , BO RDI SZMÜ  

BORBÉ LY        É KSZÉR  

LAKATOS        SÜ TI, TORTA.. .  

ASZTALOS       HAJVA GA S  

CIPÉ SZ         RÜHA  

FAZÉKAS        ZA R, KÜLCS  

CÜKRA SZ        BÜ TOR  

O TVO S         ÉDÉ NY  

ÉSPÉRÉNTÉ  Ráismersz a mesehősre?   

Írj a kedvencedről te is!  

 Meztelen gyermek. Nem ember nevelte; 

rengetegben cseperedett.  

 Sepregetett, tett-vett, lencseszemekkel 

pepecselt. Égyszer egy herceg 

megszerette s elvette.  

 Égy telhetetlen, kerekded, cseppet sem 

eszes medve. Fecseg s eszeget reggel -este.  

 Rengetegben elkeveredett gyerekek egy 

veszedelmes ellenfelet melegre tettek 

szeretett kekszeket eszegetve.   

Szinonimák Tedd párba! 

MÉ LTAT     O RJO NG  

PICSOG      ÉLISMÉR  

SO VA ROG    NYAFOG  

TOMBOL     ÉPÉKÉDIK

O  S 

  S - A CS 
D 

BBBBA A A A  

Megfejtések: 1) MÉ LTAT-ÉLISMÉR, PICSOG-NYAFOG, SO VA ROG-ÉPÉKÉDIK, TOMBOL-O RJO NG; 
2) SZI VÉSSÉ G, CSALA D, BO LCSÉSSÉ G, BÉ KA K; 4) MAÜGLI, HAMÜPIPO KÉ, MICIMACKO , JANCSI É S JÜLISKA  
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Hátálmás termetü  volt Szent Lá szlo  kirá ly, egy fejjel 

kimágásodott vite zei ko zü l. Hárcokbán olyán volt, mint á bá tor 

oroszlá n, be ke ben meg olyán, mint á kegyes pá sztor. Égykor ezt 

e nekelte k ro lá: 

Ü dvo z le gy, kegyelmes Szent Lá szlo  kirá ly, 

Mágyárorszá gnák e des oltálmá, 

Szent kirá lyok ko zt drá gálá tos gyo ngy, 

Csillágok ko zt fe nyes csillág. 

Amikor á pestis, á do ghálá l püsztí táni kezdett, áz ege sz ne p 

Lá szlo  kirá lyhoz fordült, mindenki to le vá rt segí tse get. Mint á 

jühok á jo  pá sztorhoz, ü gy to dülták á kirá ly sá torá hoz. Szent 

Lá szlo  pedig Istenhez ko nyo rgo tt, to le vá rt segedelmet. Isten 

e jszáká á lmot kü ldo tt á kirá lyrá. Égy ángyál jelent meg á szent 

kirá ly elo tt, e s ázt mondtá: 

 

– Vedd í jádát e s tegezedet, menj ki sá trád ele , e s minden ce lzá s 

ne lkü l bocsá sd el nyí lvesszo det. A vesszo  megmütátjá, mit kell 

tenned.  

Amikor Lá szlo  kirá ly fele bredt, hozáttá í já t e s tegeze t, kile pett 

sá trá bo l, felhü ztá í já t, áztá n ce lzá s ne lkü l elbocsá tottá á 

nyí lvesszo t. A nyí lvesszo  messze szá llott, s áhol lehüllt, egy 

genciá ná fü szá lát á tü to tt. 

A genciá ná, á keresztesfü  keno cse mentette meg á ne pet á 

do ghálá lto l, s ázo tá is Szent Lá szlo  fü ve nek nevezi á ne p. 

  

 SZÉNT LA SZLO  FÜ VÉ 

A HO NAP LÉGÉNDA JA 
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Jü liüs 20. Ille s nápjá 

Jü liüs ve ge re á viháros ido já rá s jellemzo , ámi á 

szoká sokbán, hiedelmekben is megjelenik. Jü liüs 20-

á n, Ille s nápjá n münkátilálom volt, mert átto l fe ltek, 

hogy áki ilyenkor á fo ldeken dolgozik, ábbá belecsáp á 

villá m, á terme st pedig elveri á je g. A hiedelmek 

szerint mennydo rge skor ne hol ázt mondjá k, hogy Ille s 

ábroncsoljá á hordo kát, má shol ü gy ve lik, hogy 

ilyenkor Ille s szekere zo ro g. Sze kelyfo ldo n ü gy tártjá k, 

hogy áz Ille s-nápi eso  miátt á mogyoro  e s á dio  lyükás 

lesz. A Vájdásá gbán emlegetett szo lá s is ütál áz 

ido já rá srá: „Ille s meg Jákáb Anná t kergeti” (Jákáb 

nápjá jü liüs 25., Anná nápjá jü liüs 26.) 

Arátá si szoká sok e s hiedelmek 

Július az aratás hónapja. A kenyérgáboná 

betákárí tá sá nák á sikere t szá mos hiedelemmel e s 

szoká ssál igyekeztek biztosí táni, melyek gyákrán 

vállá sos jellegü  szertártá sokkál is o sszekápcsolo dták. 

A münká t fohá szkodá ssál, imá dsá ggál, kálápemele ssel 

kezdte k. 

A legto bb helyen ü nnepe lyes volt áz árátá s elso  nápjá. 

„Je züs segí ts!” fohá sszál indülták, megemelte k á 

kálápjükát. A fo ld sze le n lete rdeltek, keresztet 

vetettek. Az eszko zo ket á templom fálá hoz tette k, e s á 

páp megszentelte ázokát. Az elso ke nt leárátott 

gáboná bo l á báromfinák ádták ege szse g- e s 

terme kenyse gvárá zslo  ce llál. Betegse gelhá rí to  szerepe 

is volt: áz áráto  á dereká rá ko to tte, hogy májd ne 

fá jjon. 

A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódott. 

Égy kis terü leten meghágytá k á gáboná t, hogy á 

ko vetkezo  esztendo ben is jo  terme s legyen, válámint 

ü gy mondtá k, hogy ezt á mádáráknák e s á 

szege nyeknek hágyjá k. 

 

JÜ LIÜSI  

NÉ PSZOKA SOK 

KNAPÉCZ KATA É S TO TH ANDRA S 
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Az ütolso  ke ve hez is kü lo nfe le hiedelmek, szoká sok 

ko to dtek. Ébbo l ke szü lt áz áráto koszorü , ámit 

á ltálá bán á fo ldesü rnák ke szí tettek, de áz ütolso  

kálá szokbo l kis csomo t mindenki vitt házá, e s áz o szi 

veto mág ko ze  keverte k. Az áráto koszorü  kü lo nfe le 

formá jü  e s nágysá gü  lehetett: csigászerü , koroná 

formá jü , koszorü  álákü . Ézt á legszebb 

bü zákálá szokbo l fontá k, gyákrán mezei virá gokkál e s 

szálágokkál is dí szí tette k. 

A nágyobb ürádálmákbán áz áráto koszorü  vitele, 

á tádá sá ü nnepe lyesen ment ve gbe. Éhhez á zene s, 

e nekes bevonülá shoz terme kenyse gvárá zslá s is 

kápcsolo dott. A kálotászegi fálvákbán á fálübeliek á 

kápük, kerí te sek mo go tt meghü zo dvá vá rtá k áz áráto k 

e rkeze se t, e s mindenhonnán o nto tte k á vizet á 

koszorü vivo kre, hogy á ko vetkezo  e vi terme st sok eso  

o nto zze. 

Az áráto koszorü t á ltálá bán á mestergerendá rá 

ákásztottá k, e s vete skor á koszorü bo l kimorzsolt 

szemeket keverte k á veto mág ko ze . Az árátá s ve ge t 

áráto bá llál, tá ncos-zene s mülátsá ggál zá rtá k. 

Video n pedig egye b kiege szí to  ke psorokát lá thátünk. 

Aráto ve gzo  ü nnepse g  

https://www.youtube.com/watch?v=VARLUrqThnw
Mons%20Luttor%20Ferenc%20villa%20angelai%20magyarok%20körében
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Gyermekkori emle keimbo l szeretne k nektek egy 
pá r dolgot elmese lni: 
Ko rü lbelü l 6 e ves lehettem, ákkor me g csák 
reggel já rtám iskolá bá. Nágymámi sokszor jo tt 
de lütá n, hogy vigyá zzon rá m. É n csák spányolül 
besze ltem, de o  mindig kihászná ltá áz álkálmát, 
hogy mágyár szávákát tání tson, so t egyszer 
elmondott egy nyelvto ro t, ámi nekem irto  
komiküsnák hángzott, e s hámár meg is 
tánültám : 
 
 
 
 
 
 
Kis ido  ütá n má r nágy gyorsásá ggál fü jtám, e s 
e lveztem sikeremet á kis csálá di ko rben… 
Amit ügyáncsák nágyon e lveztem, ámikor együ tt 
sü to ttü nk nágymámivál finom e desse geket.  
 

A Non plüs ültrá volt á kedvencem, ennek 
egyszerü bb receptje t le is í rom. 

Hozzá válo k: 
350 gr váj 
280 gr liszt 

3 tojá s sá rgá já 
2 pü pos evo káná l cükor 
pá r csepp vání liá áromá 

A hozzá válo kát jo l o sszegyü rjük, májd á te sztá t 
ke t re szre osztjük. Kb. 4mm vástágrá kinyü jtjük, 
ütá ná egy kis liko ro s pohá rrál ko ro ket szü rünk 
ki belo le. A kerek formá cská k fele be kü lo nbo zo  
formá jü  kis lyükákát szü rünk dí szí te s gyáná nt. 
A kiszággátott te sztá t tepsibe rákjük, e s áddig 
sü tjü k, mí g hálvá nysá rgá lesz. 
Mikor kihü lt, kü lo nbo zo  í zü  lekvá rrál o vátosán 
(mert irto  porhányo s) megkenjü k áz álso  lápot, 
ütá ná rá rákjük á dí szí tett teteje t. É n báráck-, 
náráncs-, e s szilválekvá rrál szoktám megkenni. 

SZI VÜ NKNÉK KÉDVÉS RÉCÉPT 

DÉNTÉ AGÜSTINA & SZISZI MAMA, 

ÉSTHÉR DÉ MARIKOVSZKY 

GYERE GYURI GYORSAN 
GYÚJTS GYERTYÁT  

GYŐRI GYUFAGYÁRBAN  
VÁRNAK RÁD  
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BANA NOS-CSOKIS A LOM 
 

Ézt á receptet nágyon szeretjü k, mert ko nnyen, e s 
gyorsán elke szí theto , illetve hihetetlenü l finom! 
Melegen e s hidegen is fogyásztháto , e s to bb náp 
mü lvá is pühá márád, ámit kü lo no sen szeretü nk.   
Me g 2012-ben cserediák voltam Erdélyben, 
Kézdivásárhelyen, áhol egy csálád „fogádott” 
lá nyá lettem, ügyánis ná lük láktám ezálátt áz ido  

álátt. Nágyon jo  e lme ny volt, sok emle kkel 
gázdágodtám, e s rengeteg ü j dolgot tánültám to lü k, 
to bbek ko zo tt recepteket is. Nágy kedvence volt á 
csálá dnák á fahe jas-almás tészta, há gyorsán 
kellett egy vende gvá ro  sü teme nyt csiná lni, 

á ltálá bán ázt ke szí tettü k. 
Az álá bbi recept álápjá ügyánáz, de álmá e s fáhe j 
helyett most bana nt e s csokola de t tettu nk bele. 

Hozzá válo k: 
2 tojá s 

1 bo gre cükor (1 bo gre = kb. 4 dl) 
2 bo gre liszt 
1 bo gre tej 
½ bo gre oláj 

1 evo káná l sü to por 
2 evo káná l vání liá áromá 

1 csipet so  
1 tá blá e tcsokolá de  

2 e rett báná n 

A tojá sokát á cükorrál, á vání liá áromá vál e s á 
so vál hábosrá keverjü k, májd hozzá ádjük á 
lisztet, á sü to port, e s á tejet. Csomo mentesre 
keverjü k, e s á te sztá hoz hozzá ádjük áz oláját. A 
báná nokát pe pesre to rjü k, e s á feláprí tott 
csokolá de vál együ tt belekeverjü k á másszá bá. 
Kivájázott tepsibe o ntjü k, e s elo melegí tett 
sü to ben 180°C-on (ko zepes fokon) 25 percig 
sü tjü k. Kipro bá ltük kákáo s álápte sztá vál is, ámi 
szinte n nágyon finom lett. Ébben áz esetben áz 1 
bo gre cükor helyett 1 bo gre instánt kákáo port 
(e des) ádtünk hozzá . Jo  e tvá gyát! 

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

AMIKOR AZ O SZTO NDI JAS  

HAZAI I ZÉKRÉ VA GYIK, É S ÉMÉLLÉTT KRÉATI V 



65 

 

MAGYAR FILMEK 

A BESZÉLŐ KÖNTÖS 

rendezo : Rádvá nyi Ge zá, í ro : Mikszá th Ká lmá n, 6+ 

- A Nemzeti Filmintézet jóvoltából egy kattintással online elérhető, 

megtekinthető.  

mágyár to rte nelmi film, 1941. 

„Az 1600-ás e vekben Mágyárorszá got á to ro ko k e s lábáncok 

fosztogátjá k. Nem mentes ez álo l Kecskeme t, á szábád kirá lyi 

vá ros sem. Miská, Lestyá k szábo mester csáváros eszü  fiá ázt 

jávásoljá á vá rosi táná csnák, hogy á llándo  be get ke rjenek 

Büdá ro l, ezzel o vvá meg Kecskeme tet á portyá zo  csápátok 

záklátá sáito l. A vá ros o sszeá llí tjá ájá nde ká t, e kszert, kelme t, egy 

gyo nyo rü  lá nyt, e s Miská elindül Büdá rá. Ü tko zben á fiátál 

cigá nylá ny beleszeret Miská bá, áki fiü  rühá bán megszo kteti. Ézt 

áze rt is teheti meg, mert á reme lt be gse g helyett csak egy dí szes 

köntöst kapnak a város védelmére. Akkor még nem is sejtik, 

hogy á ko nto s mekkorá kincset e r. Viselo je elo tt minden igázhitü  

porbá omlik e s minden páráncsá t teljesí ti. (A besze lo  ko nto s az 

első magyar film, amelyben egyes jelenetek színesben láthatók.)”    

 

LÚDAS MATYI 

rendezo : Dárgáy Attilá, í ro : Fázekás Mihá ly, 6+ 

- A Nemzeti Filmintézet jóvoltából egy kattintással online elérhető, 

megtekinthető.  

mágyár rájzfilm, 1977. 

„Mátyi, egy vidá m párásztlege ny legele szo  libá já vál Do bro gi 

ürásá g erdeje be te ved. A fo ldesü r hájdü i ü ldo zni kezdik á libá t, 

mert fehe r vádlibá nák ne zik á lüdát. Az ürásá g hájdü i elfogjá k 

mindketto jü ket e s Do bro gi Dá niel tülájdoná nák í te lik á lüdát. Az 

ürásá g pedig hüszono t botü te sre í te li Mátyit, áki á bü ntete s ütá n 

megfogádjá, hogy: ha romszor veri majd vissza! ”                                                                                          

FILMAJÁNLÓ 

https://ok.ru/video/1697146931864
https://ok.ru/video/1678133430936
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Hábiendo representádo ál Colegio Sán Ládisláo, 

Francisco A. Valentin recüerdá  ál  rey  húngáro,  

en ocásio n de sü fiestá litü rgicá el 27 de jünio.  

“Én este án o tán párticülár estámos convocádos en formá 

digitál,  online áqüí ,  párá recordár como todos los 27 de 

jünio, ál rey pátrono de nüestrá institücio n  Sán Ládisláo.  

Allá  por el án o 1966 el reverendo Jose  Pesti ,  sácerdote 

jesüitá nácido en Hüngrí á,  fündá nüestro Colegio y eli je  

ponerle el nombre de este monárcá dádo qüe es el segündo 

rey en importánciá párá el püeblo hü ngáro. An os ántes, 

hábí á elegido tomár el nombre del rey má s importánte de sü 

mádre pátriá Sán Éstebán párá lá ásociácio n  qüe hábí á 

creádo con otros compátriotás párá estáblecer los cimientos 

de nüestrá institücio n como retribücio n á nüestro páí s qüe 

los recibio  y les dio cobijo.  

Hoy el nombre Sán Ládisláo representá párá todos los qüe 

formámos está comünidád üná institücio n  con üná identidád 

propiá áfiánzádá en el corázo n del bárrio.  

Este nombre,  esta insignia,  nos trae un sin fin de 

palabras para definir qué es San Ladislao para cada uno 

de nosotros .  Se  há  escüchádo por  áhí  “mi colegio”, “mi 

trábájo”,  “mi escüelá primáriá o secündáriá ” “mi járdí n”.  Ün 

lügár qüe ádemá s  de impártir válores, edücácio n  e 

instrüccio n , generá recüerdos, trádiciones, áfectos, ámigos, 

compán eros y miles de experienciás.  

És ün orgüllo párá todá lá comünidád hü ngárá en Argentiná 

escüchár á los tránseü ntes decir “San Ladislao es nombre de 

un rey húngaro…este colegio tiene los colores de Hungría…es 

colegio húngaro…”  

Én este án o de Sán Ládisláo el Colegio celebrá lá confiánzá 

de má s  de setecientás fámiliás en lá edücácio n  de süs hijos y  

entregá á lá sociedád á sü promocio n  2020 de báchilleres 

prepárádos párá formár párte áctivá del fütüro y del 

progreso de nüestro páí s .  

Les deseo á todos üstedes qüe disfrüten del hermoso trábájo 

de docentes y álümnos volcádo en este án o nüevámente párá 

conmemorár ál pátrono de nüestrá institücio n .            

Müchás gráciás”  

SÉCCIO N ÉN ÉSPAN OL 

https://www.colegiosanladislao.com/copia-de-informatica
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Lá fámiliá Nün ez-Lájtává ry 

se compláce en ánünciár qüe süs hijos, 

Isábelá y Sebástiá n  

nácieron el 17 de jünio! 

Lá orgüllosá ábüelá, Süsáná Benedek, ásí  

ánüncio  lá llegádá de süs nietos: 

„¡Llegaron! ¡Acá están! ¡Isabela y Sebastián! 

Los nietitos más hermosos del mundo. 

Nacieron antes, son chiquitos pero fuertes, 

como el abuelo... ¡Estamos bailando de 

alegría! Felices. gracias por tanto amor.... ” 

 

¡Bienvenidos á Isábelá y Sebástiá n! 

„¡Qüe el Sen or, creádor del cielo y de lá 
tierrá, te bendigá desde el monte Sio n!” 

BUENA NOTICIA 
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Desde háce mücho tiempo qüerí á qüe el hü ngáro, mi 

lengüá máterná qüe tánto ámo, estüvierá entre los 

idiomás qüe se ensen án en está institücio n tán 

prestigiosá, en Éxtensio n Üniversitáriá. Figürábán 

entre los idiomás menos comünes el ármenio, rüso, 

rümáno, poláco, qüechüá, ¿por qüe  no el hü ngáro? No 

importábá si ibá á háber müchos o pocos inscriptos, lo 

qüe nos importábá erá qüe estüvierá presente, qüe el 

idiomá hü ngáro támbie n “vivierá en el consciente 

colectivo”, qüerí ámos dár lá posibilidád de divülgár lá 

lengüá y lá cültürá hü ngárá en ün lügár reconocido ál 

qüe todos püdierán tener ácceso, como lo es lá 

Üniversidád de Büenos Aires.  

Én lá Fácültád de Derecho, donde el hü ngáro yá figürá 

en lá cárrerá de Trádüctorádo Pü blico, en Éxtensio n 

Üniversitáriá nos ábrieron lá püertá.  Én el án o 2018 

yá se podí á leer en lá pá giná: Cürso de Hü ngáro Nivel 

1. ¡Üná álegrí á infinitá! Sentí  qüe les rendí á homenáje 

á mis áncestros, tüve á mis ábüelos má s presentes qüe 

nüncá. Él idiomá hü ngáro següirí á vivo. ¡Misio n 

cümplidá!  

Párá nüestrá sorpresá ese primer nivel tüvo 28 

inscriptos. Los cürsos son cüátrimestráles (24 cláses 

cádá cürso, üná vez por semáná horá y mediá) y el 

áráncel y lá übicácio n (Recoletá) son áccesibles párá 

todos. ¡És üná excelente propüestá! Como todo cürso, 

cüentá con exámen párciál, exámen finál y entregá de 

diplomás.  Ése mismo án o, en el segündo cüátrimestre 

ábrimos ün nüevo nivel 1 y ün nivel 2, con mücho 

e xito.  Se volvieron á llenár los cürsos e incorporámos 

á lá profesorá Süsáná Lájtává ry.  

IDIOMA HÜ NGARO ÉN LA 

ÜNIVÉRSIDAD DÉ BÜÉNOS AIRÉS 

SÜSANA BÉNÉDÉK 
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¿Qüe  llevá á üná personá á emprender este difí cil 

cámino del áprendizáje del hü ngáro? Büscá süs ráí ces, 

sü identidád, qüiere recüperár lo qüe perdio , lo qüe no 

le ensen áron süs ábüelos, süs pádres; otros por ámor, 

porqüe sü párejá es hü ngárá, y álgünos simplemente 

por cüriosidád, o porqüe áprender ün idiomá difí cil es 

büeno contrá el Alzheimer.  Éscüche  üná vez, qüe el 

hü ngáro es el 4° idiomá má s difí cil del mündo. Por lo 

qüe seá, lo qüe disfrütámos es ver qüe el idiomá 

hü ngáro, lá cültürá hü ngárá está  má s vivá qüe nüncá 

en lá ÜBA. ¡Y nos divertimos mücho áprendie ndolo! 

Pregü ntenles á los estüdiántes. Él objetivo del cürso es 

lá comünicácio n orál, poder háblárlo, ser cápáz de 

entáblár üná conversácio n cotidiáná en hü ngáro. Por 

süpüesto qüe lá grámá ticá está  implí citá, lá escritürá y 

lá lectürá támbie n, pero el foco está  püesto en lográr 

comünicárnos en hü ngáro. Hácemos mücho hincápie  

en lá pronünciácio n. Següimos el hilo del libro de lá 

Üniversidád de Pe cs, MágyárOK, pero tenemos qüe 

ádáptárlo párá estos cürsos má s cortos y párá el 

pü blico qüe ásiste. Difí cil, pero posible y divertido.  

Éste án o, por el covid19, los cürsos no comenzáron 

áü n, pero todo está  prepárádo párá qüe á mediádos de 

jülio empecemos: cürso virtüál intensivo párá 

recüperár el tiempo perdido, dos veces por semáná. 

Fáltá poco. ¡Mános á lá obrá! Én el pro ximo cápí tülo te 

contáre  cüá les son los püntos má s difí ciles párá ün 

hispánoháblánte.   

¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué significa para vos 

estudiar este idioma?  

“Significó/significa abrirnos a una cultura que para 

nosotros está muy ligada a nuestra familia, interesarnos 

por descubrir a un país muy rico además de sentir el que 

nos reencontrábamos con nuestras raíces.” (Dánielá y 

Alejándro, primos, venezolános, de 25 y 23 án os, sü 

ábüelá erá hü ngárá.) 

“Para mí muy importante, me gustan los idiomas, y éste, 

sobre todo, y a través de toda mi vida, estudiando, 

considero que en un idioma el gusto y el interés, lo hace 

la profesora.” (Rosá, de Büenos Aires, 68 án os, 

trádüctorá, no tiene áscendenciá hü ngárá. Vio üná 

pelí cülá hü ngárá y le güsto  tánto como sonábá el 

idiomá qüe lo qüiso áprender.) 

https://www.youtube.com/watch?v=14MdWaxqIUw
https://www.youtube.com/watch?v=14MdWaxqIUw
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“En mi caso personal al no tener origen húngaro, lazos 

de sangre o conocimiento cultural previo en relación a 

Hungría estar aprendiendo húngaro es un puente, un 

marco, una conexión para traducir y traspasar en 

palabras la energía, la cultura, las sensaciones y las 

emociones que viví al sumergirme en tan fuerte cultura, 

historia y valores.” (Lücás, de Büenos Aires, 35 án os, no 

tiene áscendenciá hü ngárá, simplemente se enámoro  

de Hüngrí á y sü cültürá.) 

“Estudiar húngaro es un desafío, un constante 

descubrimiento familiar y personal porque el idioma 

húngaro es para todos el mismo, pero para cada uno 

tiene un significado muy diferente.” (Ce sár y Güillermo, 

35 y 28 án os de Chübüt, süs ábüelos erán hü ngáros). 

“Para mi poder hablar húngaro es darle voz a los 

sentimientos que siguen dentro mío cada vez que 

recuerdo a mis abuelos. Aprendí a amar a mi Argentina 

viendo a mis abuelos amar y extrañar a su patria: 

Hungría. Creo que todos ustedes me entienden. No se 

necesitan más palabras.” (Márí á Alejándrá, de Büenos 

Aires, de pádre y ábüelos hü ngáros, 56 án os, 8 hijos, 9 

nietos. A todos les cánto  y les cántá lás cánciones 

folclo ricás hü ngárás qüe le cántábán süs ábüelos á 

ellá.) 

“Aprender húngaro con Zsu fue regresar a mi infancia, a 

mis raíces. Pero sobre todo implicó abrir mis horizontes, 

expandir mi propio lenguaje y entendimiento sobre 

términos y conjunciones que no existen en ninguna otra 

lengua del planeta. Creo que aprender otras lenguas 

siempre es interesante, pero... Y quizás esto sea por 

haberlo visto a través de los ojos de mi profesora, creo 

que el húngaro tiene un extra. Es un idioma 

fascinante.” (Sofí á, 32 án os, de Püerto Mádryn, süs 

pádres son hü ngáros.) 
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“Para mí poder estudiar húngaro es cumplir un sueño, 

siempre fue una asignatura pendiente. Durante muchos 

años busqué y no encontré dónde poder hacerlo. 

Siempre estuve orgullosa de llevar sangre húngara en 

mis venas. Me gustaba oír las historias que mi mamá 

contaba de su niñez. Algunas alegres, otras muy tristes 

sobre la guerra. Aprender sobre su historia, su cultura... 

Es honrar a mi madre.  A mis abuelos. Me siento 

bendecida y lo único que lamento es que ella ya no esté 

para compartir esta vivencia. Sin embargo, estoy segura 

de que estaría muy feliz y orgullosa de mí, y así la siento 

mucho más cerca mío. Muchas gracias por esta 

oportunidad.” (Mágdálená, de Büenos Aires, 59 án os, 

süs pádres erán hü ngáros.) 

“Para mí estudiar húngaro significa vincularme con el 

pasado de mi madre y legar ese acervo cultural a mis 

hijos. O sea convertirme en una especie de 

eslabón.” (Ine s, 42 án os, sü mádre es hü ngárá) 

“Para mí estudiar húngaro es una oportunidad histórica 

en mi vida. Me conecta con parte de la cultura de mis 

abuelos; y tal vez poder entender por qué vinieron a la 

Argentina al comienzo del siglo pasado. Celebro poder 

hacerlo porque me gusta, son clases muy amenas, difícil 

pero muy interesante. Mi objetivo es poder hablarlo; 

poder viajar a Kübekhaze y poder reconocer el origen 

de la familia.” (Wilmá, de Lá Pámpá, 66 án os. Tiene 

ántepásádos hü ngáros.) 

Podrí ámos següir citándo, pero el ártí cülo serí á 

demásiádo lárgo…  És müy emotivo leerlos. Llegámos 

á lá conclüsio n qüe es mágní fico qüe en lá ÜBA tengán 

lá oportünidád de áprender este idiomá tán párticülár, 

qüe segü n Chico Büárqüe es “el idiomá qüe el 

diáblo respetá”.  Lo dice en sü libro Büdápest.       

¡Nos vemos lá pro ximá! 
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NIVÉL 1  

Dí á y horário:  16 cláses -  Mie rcoles y 
Viernes de 19 á 20:30 hs (del 15/7 ál 
4/9 de 2020)  
Docente: Süsáná Benedek  
Costo: $ 3610 (álümnos, grádüádos y 
profesores Derecho ÜBA) y $ 3860 
(pü blico generál) -  Bimestrál   

 

NIVÉL 2  

Dí á y horário:  16 cláses -  Mie rcoles y 
Viernes de 20:30 á 22 hs (del 15/7 ál 
4/9 de 2020)  
Docente:  Süsáná Benedek  
Costo: $ 3610 (álümnos, grádüádos y 
profesores Derecho ÜBA) y $ 3860 
(pü blico generál) -  Bimestrál   
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¿Por qüe  álgüien pásá sü tiempo libre 
áprendiendo y mejorándo süs hábilidádes en 
hü ngáro? 
Le pregunto a uno de mis alumnos en cada edición del 

boletín... 

Con mi álümná, Carolina Juhász comenzámos á 
áprender hü ngáro á principios de ábril. Énsen o á lás 
tres hijás de lá fámiliá Jühá sz; lás má s peqüen ás, 
Victoriá y Szofi como párte de lás cláses de ZIK. Cáro 
yá süpero  el ZIK, por lo qüe vá á cláses privádás, qüe 
prepárá semáná trás semáná con grán diligenciá y 
empen o.  

¿Qué motiva a Caro a aprender húngaro? 

“Tener üná párte de Hüngrí á párá mi es müy válioso. 

Me permite conectárme con mis ábüelos y qüe ellos se 

sientán orgüllosos de mis logros. És poder entender 

süs historiás y süs lüchás contrá lás injüsticiás del 

pásádo. Támbie n es ádqüirir üná nüevá cültürá y 

poder ser párte de üná comünidád con todá üná 

historiá por detrá s. És áprender á no bájár los brázos y 

á següir párá ádelánte áün cüándo lás cosás ándán mál 

y üno no sábe qüe hácer. És tánto qüe á üno no le 

álcánzán lás pálábrás párá describirlo. És poder 

despertár lás ráí ces qüe üno llevá desde chico y 

hácerlás crecer párá qüe el dí á de mán áná seá ün á rbol 

lleno de frütos.” 

¿Por qué puntualmente húngaro? 

Aprender húngaro en tiempo libre 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Podrí án leer en lá edicio n de jünio del boletí n qüe lá 
Asociácio n Kodá ly Argentiná está  esperándo á los 
estüdiántes párá süs cürsos támbie n düránte lá 
cüárentená. Ademá s compártí  üná breve entrevistá con 
lá presidentá de lá Asociácio n, Cároliná Wágner, 
pregüntándo sobre sü profesio n. Continüáre  
presentándo á los docentes con Sergio Bertágni y 
Güádálüpe Cicárdo. 
 

Le pregunté a Sergio Bertagni ... 

Como se encontró con la Concepción 

Kodály?  

Mi experienciá con lá Concepcio n Kodá ly 

sürge en el án o 2010, cüándo me 

encontrábá cürsándo el ültimo án o de lá Licenciátürá 

en Mü sicá de lá Üniversidád Nácionál de lás Artes. 

Recüerdo qüe en áqüel momento sentí á ün grán 

descontento por lo qüe hábí á sido mi formácio n en lo 

referido á lá ádqüisicio n del lengüáje müsicál, fáltábá 

ün hilo condüctor qüe se ün sentido integrádor. Jüsto 

en ese momento descübro qüe en lá Üniversidád se 

estábá dándo ün Seminário de Posgrádo en Concepcio n 

Kodá ly y me inscribo en e l.  

Que fue lo que le atrajo de la misma? 

Éstá experienciá significo poder encontrár ese sentido 

qüe necesitábá, descübriendo nüevás herrámientás 

müsico pedágo gicás, y üná filosofí á de cárá cter 

hümánistá qüe le dá ün sentido má s profündo á lá 

ensen ánzá müsicál.  

Porque le parece importante difundir y trabajar con este 

Concepción? 

Éstá experienciá á enriqüecido mi prácticá müsicál y mi 

áctividád docente de mánerá müy significátivá.  

Ha estado anteriormente en Hungría? 

Éste án o desde lá Asociácio n Kodá ly tení ámos plánes 

de viájár á Hüngrí á párá reálizár Tálleres de Veráno del 

Institüto Kodá ly, pero lámentáblemente por lás 

circünstánciás vincüládás ál Covid 19 se há süspendido. 

Segürámente el án o pro ximo estáremos por állá . 

Continuamos la serie de entrevistas...  

CONOZCA A LOS PROFESORES DE LA  

ASOCIACIÓN KODÁLY ARGENTINA  

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Le pregunté a Guadalupe Cicardo... 

Como se encontró con la Concepción 

Kodály?  

Interesádá principálmente en el 

repertorio corál de Zoltá n Kodá ly, me ácerqüe  á los 

cürsos de Posgrádo qüe dábá el I.Ü.N.A. (hoy Ü.N.A.) 

qüe dábán Cároliná Wágner y Sylviá Leidemánn, párá 

conocer sobre el enfoqüe pedágo gico de lá ensen ánzá 

müsicál. 

Que fue lo que le atrajo de la misma? 

Me átrájo sü enfoqüe integrál, sü vitálidád y sü 

centrálidád en el cánto corál. 

Porque le parece importante difundir y trabajar con este 

Concepción? 

Porqüe es sümámente enriqüecedorá yá qüe ámplí á y 

modificá lá mánerá de pensár y hácer mü sicá y en lá 

ensen ánzá brindá excelentes herrámientás con üná 

so lidá fündámentácio n pedágo gicá - filoso ficá.  

Ha estado anteriormente en Hungría? En caso de 

respuesta afirmativa que le gustó más de esa 

experiencia? 

Él háber vivido en el Institüto Kodá ly rodeádá de gente 

y mü sicá márávillosá, compártiendo todo tipo de 

experienciás y áprendiendo müchí simo. Füe como estár 

en ün páráí so müsicál má gico, 100% ábocádá ál estüdio 

y á lá mü sicá. Siempre qüiero volver. 

Que opina de la música húngara? 

Me párece bellí simá, tán sencillá y complejá á lá vez, 

con poesí ás y melodí ás qüe átráviesán el álmá, el 

corázo n má s állá  de lá bárrerá idiomá ticá. Él repertorio 

corál hü ngáro del siglo XX ináügürádo por Kodá ly, es 

exqüisito. 

 

Se podrán leer más entrevistas con los docentes en el siguiente 
boletín. 
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Lá Fe  de los Hü ngáros del Cháco: süs sácerdotes  y 

pástores pásádos y presentes. 

Lás comünidádes má s popülosás de hü ngáros en lá 

Provinciá Argentiná del Cháco viven en lá ciüdád de 

Villá Angelá y de Coronel Dü Gráty. 

Lá preservácio n de lás trádiciones de los hü ngáros del 

Cháco tiene üná lárgá historiá, como lo demüestrán lás 

ántigüás fotográfí ás conservádás en lás cásás de lás 

fámiliás y en lá cro nicá histo ricá de lá Sociedád 

Hü ngárá y de Socorros Mütüos de Villá Angelá.  

Süs costümbres está n estrechámente relácionádás á sü 

identidád hü ngárá, sü fe  y süs creenciás. 

Los hü ngáros del Cháco viven principálmente en Villá 

Angelá, con üná poblácio n áproximádá de 62.000 

hábitántes y en Coronel Dü Gráty, de ünos 17.000 

hábitántes, á 25 km de distánciá ál Südoeste de Villá 

Angelá, pero támbie n müchás fámiliás sigüen viviendo 

en gránjás -chácrás- diseminádás por el á reá 

circündánte. Éntre estás dos ciüdádes qüedá Coloniá 

Jüán Jose  Páso, qüe es lá zoná ádonde llegáron los 

primeros  inmigrántes hü ngáros á fináles de los  án os 

1890 y comienzos del án o 1900 y hástá el 1930 

sigüieron llegándo distintás oleádás de inmigrántes, yá 

qüe se ibán  enterándo de lás noticiás qüe llegábán de  

lá Argentiná y ásí  se ibán sümándo nüevás fámiliás 

qüe por lo generál erán ámigos, párientes de los qüe 

yá hábí án llegádo ál Cháco.  Lá oportünidád erá 

átráctivá  yá qüe el Gobierno Nácionál de áqüel 

entonces les donábá 100 hectá reás de tierrá ví rgen y 

sin cültivár, üná volántá (cárrüáje de trábájo) y dos 

cábállos párá qüe comenzárán á prodücir, se 

estáblecierán  y formárán fámiliá. Todo esto sücedio  

cüándo lá Provinciá del Cháco áü n no existí á; es decir, 

todáví á erá denominádo como Territorio Nácionál 

perteneciente ál Gobierno de lá Nácio n Argentiná. Lá 

Provinciá del Cháco y sü Constitücio n se creo  recie n en 

el án o 1956.  

Lá máyorí á de ellos -los inmigrántes hü ngáros y süs 

descendientes qüe yá pertenecen á lá 4tá generácio n 

áctüálmente- son cáto licos, ál igüál qüe lá máyorí á de 

lá poblácio n de lás ciüdádes de Villá Angelá y Dü Gráty.  

   por María Micsinay de Benedek  

SACÉRDOTÉS CATO LICOS Y 

PASTORÉS PROTÉSTANTÉS ÉN LA 

DIA SPORA CHAQÜÉN A 

TIBOR MARTI  

Revisado por Alejandro Pajor y 
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Por cierto, váriás otrás religiones está n presentes 

(cristiános neo-protestántes, pentecostáles, jüdí os), 

pero estás religiones formán peqüen ás comünidádes. 

Lá poblácio n de todá lá regio n se cárácterizá por sü 

religiosidád cáto licá.  

Por ün ládo, lá máyorí á de los hü ngáros qüe se 

estáblecieron áqüí  en lá primerá mitád del siglo XX yá 

erán cáto licos prácticántes y por otro ládo, se 

encontráron en ün entorno donde lá prá cticá religiosá 

formábá párte de lá vidá cotidiáná. Lá Párroqüiá del 

Ságrádo Corázo n de Jesü s es el templo cáto lico má s 

importánte de Villá Angelá y háy 9 cápillás ádyácentes 

y bárriáles por todo el ejido ürbáno de Villá Angelá 

(Cápillás de lá ciüdád: Virgen de Itáti, Virgen de 

Fá timá, Sántá Teresitá, Márí á Josefá Rosello, Virgen del 

Rosário de Sán Nicolá s, Sám Jose  Obrero, Sán Gerárdo, 

Cristo Redentor y Sán Alfonso) qüe sigüen siendo 

decisivás desde el püntod de vistá religioso y sociál. 

Éstá n distribüidás en diferentes bárrios de lá ciüdád 

(distritos).  Támbie n existen Cápillás füerá del rádio 

ürbáno de Villá Angelá, visitádás por los qüe viven en 

el cámpo (se denominá ásí  vülgármente á qüienes 

viven en lá zoná rürál), ün totál de 15 cápillás qüe 

pertenecen á lá Párroqüiá del Sgdo. Corázo n de Jesü s 

de Villá Angelá. 

Müchos de los descendientes hü ngáros párticipán 

áctivámente en lás comünidádes religiosás y 

prácticántes de lás Párroqüiás de Villá Angelá y Dü 

Gráty (por ejemplo, en el Coro de lá Iglesiá, el 

Ministerio de lá Mü sicá, etc.), por lo qüe por süpüesto 

en los dí ás festivos son áctivos ánfitriones de lá Iglesiá. 

Sin embárgo, no háy sepárácio n en lás costümbres y 

dí ás festivos, los hü ngáros celebrán jüntos con todá lá 

comünidád. Lá colectividád hü ngárá es sümámente 

integrádá y á lá vez, integrádorá de lá comünidád, de lá 

sociedád villángelense.  

Visitándo á Éstebán Sábo [Szábo ] (1933–2020) y Süsáná Várgá en 

Coronel Dü Gráty, márzo de 2020  
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Conocí  á Éstebán Sábo [Szábo ] (86) y sü esposá, 

Süsáná Várgá (80), qüe viven en Dü Gráty, inclüso 
ántes de lá pándemiá Covid-19 y lá cüárentená. Él 

tercero de süs cüátro hijos, Éstebán (50), es sácerdote 

cáto lico, pá rroco de lá Párroqüiá de Villá Rí o 

Bermejito, ün püeblo en medio de lá regio n 
denominádá Él Impenetráble, en lá Prov. del Cháco, en 

el norte de lá Argentiná; en ün á mbito müy ágreste 

pero á lá vez increí blemente áüto ctono y támbie n es 
ün Párqüe Nácionál de lá Argentiná. Güárdo müy büen 

recüerdo de lá hospitálidád de süs pádres en Coronel 

Dü Gráty; á peticio n mí á lá Tí á Zsüzsá rezo  lá orácio n 

del Pádre Nüestro tál como lá áprendio  de süs pádres, 
en hü ngáro. Lá grábácio n se püede escüchár áqüí . 

Vále lá pená enfátizár qüe düránte de cádás füe párte 

importánte del trábájo de los cürás misioneros 

hü ngáros qüe viví án en Büenos Aires visitár á lás 
coloniás hü ngárás en váriás pártes de Argentiná, 

támbie n llegáron ál Cháco. Celebrábán misás en 

hü ngáro, ensen ábán religio n y ádministrábán 

ádministrábán los sácrámentos á miembros de lás 
comünidádes hü ngárás. Düránte sü girá misionerá en 

Südáme ricá, Be lá Bánghá SJ en el án o 1934, conocio  á 

lá primerá generácio n de hü ngáros en el Cháco, 
mientrás estábá en cámino á visitár lá provinciá de 

Misiones. Sü diário de viáje (qüe llevá por tí tülo: Bájo 

lá Crüz del Sür), sigüe siendo üná füente docümentál 

histo ricá importánte hástá hoy en dí á. Él trábájo 
pástorál de los hü ngáros del Cháco füe provisto por el 

Pádre Fránciscáno Virá g Vená nc (1890-1970) desde 

1934. Visito  el á reá dos veces ál án o, regülármente. 

Támbie n, á fináles de lá de cádá de 1940, Mons. Ferenc 
Lüttor (1886-1953), el ápo stol de los hü ngáros 

árgentinos, estüvo en lá Provinciá del Cháco y 

párticülármente en Villá Angelá y Cnel. Dü Gráty.  

Mons Lüttor Ferenc villá ángelái mágyárok ko re ben 

https://www.korosiprogram.hu/galeria/hanganyagok/imadsaga-eves-argentinaban-magyartol
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Él Pádre Lá szlo  Domonkos SVD (1920–2005), ün 

sácerdote de lá Sociedád del Verbo Divino, se 

desempen o  como pástor en el Colegio de los Plá tános, 

Büenos Aires desde 1957, támbie n e l visito  támbie n á 

los hü ngáros del Cháco regülármente án o trás án o.  

Éntre los qüe viven állí  todáví á lo recüerdán con 

müchí simo cárin o. Tántá ensen ánzá y cárin o hábí á 

generádo el P. Domonkos en los hü ngáros de Villá 

Angelá; qüe ántes de sü fállecimiento (yá hábí á 

regresádo á Hüngrí á), füe visitádo en sü lecho de 

enfermo por üná fámiliá de Villá Angelá de viáje por lá 

tierrá de süs áncestros (fámiliá Vájdá). 

Los hü ngáros qüe viven en Villá Angelá támbie n 

recüerdán y mencionán ál “Pástor Szábo ” el Pástor 

Cristiáno Reformádo, Imre Szábo ; qüe visito  lá ciüdád 

váriás veces como Pástor de lá Iglesiá Cristiáná 

Évánge licá Reformádá Hü ngárá en lá Argentiná (1964

–1987). Lámentáblemente fállecio  háce mücho tiempo. 

Éntre 1993 y 2003 el pástor cálvinistá Gyülá Sü to  viájo  

á Villá Angelá y Coronel Dü Gráty todos los án os. Én 

1999 lo ácompán o  el obispo cálvinistá Csihá Ká lmá n, 

de Tránsilvániá.  

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de lá fámiliá Botká      

con P. Domonkos 

Csihá Ká lmá n en Cháco, con indios mátácos, 1999. 
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Lá Párroqüiá del Ságrádo Corázo n de Jesü s de Villá 

Angelá qüe pertenece á lá Dio cesis Sán Roqüe de lá 

Presidenciá Roqüe Sáenz Pen á, há sido dirigidá 

siempre -á lo lárgo de sü historiá- por pádres 

redentoristás (desde 1938) de lá Congregácio n de los 

Misioneros Redentoristás qüe füe fündádá por Sán 

Alfonso de Ligüori el án o 1732. Decenás de miembros 

de dichá congregácio n trábáján áctüálmente támbie n 

en váriás pártes de Argentiná. Él áctüál Cürá Pá rroco 

de Villá Angelá -Pádre Rádek- jünto con el P. Mártin 

(ámbos Polácos) y con el P. Márcos (oriündo de lá 

Provinciá de Sáltá) reálizán ün trábájo müy válioso 

párá servir y dár ápoyo espiritüál á lá poblácio n.   

Él P. Rádek Jászczük, me comento  en üná entrevistá 

qüe le reálice , qüe conoce á müchos de los miembros 

de lá comünidád hü ngárá de lá ciüdád. Vários de ellos 

tüvieron y sigüen teniendo ün pápel importánte en lá 

vidá de lá comünidád párroqüiál.  

Düránte sü cárrerá como sácerdote, P. Rádek entro  en 

contácto con hü ngáros qüe viví án en lá Diá sporá. 

Nácio  en el nordeste de Poloniá, en lá ciüdád de 

Hájno wká, cercá de lá fronterá con Bielorrüsiá (1964). 

Ingreso  á lá Congregácio n del Sántí simo Redentor 

(CSSR) en 1984, llegándo por primerá vez á lá 

Argentiná en 1989. Despüe s de completár süs estüdios 

teolo gicos en el Seminário Máyor Sán Jose  en Lá Plátá, 

ciüdád cápitál de lá Provinciá de Büenos Aires, füe 

ordenádo Sácerdote en lá ciüdád de Qüilmes, 

Provinciá de Büenos Aires en 1991. De állí  páso  6 án os 

en lá ciüdád de Chárátá, en lá Provinciá del Cháco y á 

90km de Villá Angelá.  

Csihá Ká lmá n en Cháco, con indios mátácos 
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Desde 2002 se desempen o  como Misionero en los 

Éstádos Ünidos de Norteáme ricá por müchos án os, 
tres án os y medio en Meánville (Nüevá Jersey), en üná 

párroqüiá bilingü e (polácá e inglesá) ciüdád donde 

támbie n háy üná párroqüiá hü ngárá y lüego en lá 

ciüdád de Chicágo. Düránte sü estádí á en Ü.S.A. 
conocio  á los Pádres Páülinos (polácos), qüienes le 

relátáron lá historiá cüándo los miembros de lá Orden 

Páüliná -fündádá originálmente en Hüngrí á- füeron 
persegüidos por los comünistás en Hüngrí á y Poloniá 

en lá de cádá de 1950. Én el án o 1956, pensándo en el 

fütüro de lá Orden y previendo el reestáblecimiento de 

lá Orden con el correr del tiempo, como resültádo de 
áqüellá persecücio n, los Páülinos de Doylestown, 

Pensilvániá constrüyeron el "Częstochowá 

Éstádoünidense"; qüe origináriámente erá üná 

peqüen á cápillá de máderá, pero hoy en dí á se 
convirtio  en ün lügár de cülto y ün centro de 

peregrinácio n importánte en los Éstádos Ünidos de 

Norteáme ricá. 

*A la memoria de Esteban Sabo (1933–2020) 

A villá ángelái Szent Szí v ple bá niátemplom átyá i 

P. Éstebán Sábo, Sácerdote cáto lico hü ngáro, Villá Rio Bermejito  
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ISTENTISZTELET Écsi Gyöngyivel 

Minden hónap 2. és                        

utolsó vasárnapján a ZOOM-on!  

TÉ LI SZÜ NÉT A ZIK-BÉN! 

A MANDARIN CSOPORT 

É S A ZIK O VODA 

ALKALMAIT 

MÉGTARTJÜK! 

OVI MA R KÉDDÉN IS! 

17:00 O RAKOR 

 

AMÉNNYIBÉN SZI VÉSÉN I RNA/KÜ LDÉNÉ CIKKÉT, 

RÉCÉPTÉT, VÉRSÉT A HI RLÉVÉ LBÉ, VAGY KÉ RÉ SÉ, 

KÉ RDÉ SÉ LÉNNÉ, FORDÜLJON HOZZA M BIZALOMMAL 

AZ ALA BBI CI MÉN: ANNAVAGASIKO@GMAIL.COM 

A szerkeszto : Vá gá si-Ková cs Anná 

SZÉRDA NKÉ NT 17:00 O RAKOR 

Magyar nyelvű TÁRSALGÁSI KLUB 

BÉSZÉ LGÉSSÜ NK ÉGY JO T MAGYARÜL! 

A ZOOM-ON! 

 

MAGYAR TÁNCHÁZ  
KÉTHETENTE 

JÚLIUS 16. 20:00 óra 

KNAPECZ KATÁVAL ÉS TÓTH ANDRÁSSAL 

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

