
  

 

“Egyszerre kötelez bennünket ma élő 

magyarokat Szent István királyunk 

államalapítói öröksége és spirituális tette, 

amellyel Szűz Máriának ajánlotta 

országát.” -3.oldal 

              -dr. Gelényi Csaba, nagykövet  

Ösztöndíjas összefogás            

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN –5 .oldal  

                 -Martí Tibor írása 

 

„És mégis erőt kellett gyűjteni, tovább 

kellett élni a családért, a jövőért!”–37.o.              

                -Vass Gyöngyi 

„CSAK AZ ŐRANGYALOK 

TUDJÁK” -Zólyomi Kati írása –12.oldal 

„A hagyományőrzés nagyon fontos 
szerepet tölt be az életemben.”–77.o. 

                              -Jeszenszky-Böhm Zsuzsanna 

MAGYARUL TANUL A GYEREKEM! 
Szülők a Szent Lászlóból –71.oldal 

A FANTASZTIKUS                 
POLÁNYI CSALÁD –62.oldal 

               -Székásy Miklós 

SECCIÓN EN ESPAÑOL 

Celebrando el  Dí a de las 

Colectividades al  

presentar la historia de 

ZIK -pa gina 92.  

                    -Anni Mocsáry  

“. . .hoy, nuestros Abuelos 

“vuelven” simbo licamente 

a su Patria gracias al 

Skanzen; Y PARA 

SIEMPRE!”–pa gina 100.  

             -Alejandro Pajor    

      cónsul honorario 

IDIOMA HÚNGARO EN 

LA UBA Kato  Lomb, sigo 

tus pasos –p.110.  

-Susana Benedek   

“. . .por más adverso que 
resulte el camino con 
tenacidad, perseverancia 
y esperanza todo se 
supera…” –p.116.  
             -Carolina Juhasz  

 
Para hispanohablantes  

     -páginas –92-118.  

 SZENT MIHÁLY NAPJA –86.o. 
-Knapecz Kata, Tóth András 

2020. SZEPTEMBER 

 

5X5 PERC JÁTÉK 
A SZAVAKKAL 

 No ve nynevek 
 Ke prejtve ny 
 Antonima k 
 Rí mek 
      -89.oldal 

NYELVCSISZOLÓ 
      -21.oldal 

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

INTERJU  BENEDEK ZSUZSIVAL 

“Én Magyarországon nőttem fel, abban a 

Magyarországban amit nagyszüleim, szüleim 

alkottak, teremtettek, ápoltak és adtak át 

nekünk. Ahhoz, hogy magyarul beszélj, 

a te rezd e s e ld a magyar kultu ra t, nem fizikai 

ko zelse g kell, hanem me ly e rzelem, hit, le lek. Ha a 

teljes mivoltod magyar, akkor azt adod a t az 

uto doknak.” -23.oldal                         

                                   -Benedek Zsuzsi  

“...meg szeretném 

tanulni apukám és 

nagymamám 

anyanyelvét...” 

   -Ga spa r Ibilu –73.o. 

VISELKEDJ JO L! 
“Jo  lenne ha ez a vila g telis-tele volna gerinces, 
szila rd jellemu  emberekkel! ”                                                     
             -Benedek Zsuzsi –18.oldal 

"A ’20-as és ’30-as évek kiváló magyarországi 
középiskolai és egyetemi képesítése volt az 

alapja ennyi sikeres karriernek”   -57.oldal 

                            -Székásy Miklós  

RONAN PRISCILA 
Ko szí vbo l vajszí v 

-87.oldal 

“Gyo rben voltak” 
a ZIK tana rai 

-81.oldal 
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AZ OTTHON ILLATA 

 

Egyszer kaptam aja nde kba egy kis turistaszuvení rt; 

„Berliner Luft” - berlini levegő - olvashato  a pici fe mdoboz 

csomagola sa n. Megmosolyogtato ... e rdekes gondolat 

levego t aja nde kozni.  

I gy, Magyarorsza gto l fe l e vnyi, e s mintegy 12000 

kilome ternyi ta volsa gra e rtelmet nyert a kis doboz 

gondolata, amibe bele lehetne za rni egy „szippanta snyi 

Magyarorsza got”. Csak egy le gve telnyit az „itt ismero s 

vagyok”, e s „engem itt ismernek”, az „ide tartozom”, „itt 

mindig hazava rnak” nyugalma bo l; az otthon illata bo l. 

„Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel / egy-egy 

bokor, nevét is,  virágát is tudom, / tudom, hogy merre 

mennek, kik mennek az uton,...” – í rja Radno ti. Valahogy í gy 

e rzem magam e n is, amikor hosszabb-ro videbb ta volle t 

uta n lesza ll a ge p a Liszt Ferenc Repu lo te ren. Mintha otthon 

az ismeretlen is ismero sebb lenne, mint idegenben. Az 

otthon illata is ma s, o sszete veszthetetlen.  

Ha egy helyre, eseme nyre gondolunk, szinte biztos, hogy 

illatot is asszocia lunk hozza . Vajon a ta volbo l milyen illat 

fogja majd elo hí vni sza momra Argentí na t? 

Szeretek a Plaza Italia to l az Av. Del Libertador fele  se ta lni, 

ott, ha sokan is vannak kinn a szabadban, eloszlik az 

emberto meg, gyo nyo ru en e lvezheto  a napsu te s, simogat a 

sze l, e nekelnek a kis zo ld papaga jok, e s lehet fu rke szni a 

mara kat az Eco Park kerí te se n keresztu l. Hosszu  ho napok 

o ta elo szo r se ta ltam kinn maszk ne lku l. Ez a friss, szabad 

e rze s, a maszk ne lku l me g e le nkebbnek hato  levego  tala n 

mindig velem marad Buenos Airesre emle keztetve.  

De van, amikor nem az illat hí vja elo  az emle ket, hanem egy

-egy emle k maga t az illatot, e s nem is kell hozza  felte tlenu l 

egy saja t emle k, hogy e rezzu nk, beleborzondjunk, hogy 

ko nnyeket csaljon a szemu nkbe... a szí vbo l, szí vesen 

megosztott to rte netek ke pesek í gy hatni, e s saja t emle keket 

elo hí vni illatokkal, í zekkel, e rzetekkel, hangulatokkal, 

szí nekkel...  

Ko szo nheto en Benedek Zsuzsi, Mocsa ry Anni, Jeszenszky-

Bo hm Zsu interju inak, Vass Gyo ngyi, Pajor Sa ndor e s Juhasz 

Carolina í ra sainak, a Ro lunk szo l szeptemberi sza ma t 

olvasva, kicsit u jra otthon lehettem, Magyarorsza gon.  

 

Szí ve lyes u dvo zlettel maradok szolga latukra,  

a Ro lunk szo l szerkeszto je, 

Va ga si-Kova cs Anna 
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Tisztelt Magyar Honfita rsaim! 

Augusztus 20-a u nnepnap a magyar nemzet tagjai 

sza ma ra, ba rhol e lju nk e Fo ldo n. Nemzetu nk le teze se t, 

Magyarorsza g fo nna lla sa t u nnepelju k, a magyar 

a llamisa g, e s egyben a kereszte ny a llam megalapí to ja ra, 

Szent Istva n kira lyunkra emle kezu nk e napon.   

Augusztus 20. Magyarorsza g kiemelt nemzeti u nnepe, 

hiszen a llami e s egyha zi u nnep is egyben. Egyszerre 

ko telez bennu nket ma e lo  magyarokat Szent Istva n 

kira lyunk a llamalapí to i o ro kse ge e s spiritua lis tette, 

amellyel Szu z Ma ria nak aja nlotta orsza ga t. 

Ku lo no sen e rte kes ez az u nnep, mert az e vezredne l 

hosszabb magyar to rte nelemben mindenkor a 

fu ggetlen szabad Magyarorsza g jelke pe volt e s maradt, 

fu ggetlenu l ku lo nfe le vila gmagyara zatokto l e s politikai 

e rte krendekto l. 

Eze rt lehetett az a llamalapí ta s u nnepe mindig is a latin-

amerikai magyar diaszpo ra kitu ntetett, tala n 

mondhatom azt, legfontosabb ko zo s u nnepe, aminek 

mego rze se e rt e s megtarta sa e rt most ko szo netet 

mondok minden e kontinensen e lt e s ma e lo  

honfita rsamnak.  

Az u nnep itteni jelento se ge t nagyko veti misszio m 

kezdete n, 2017 augusztusa ban Montevideoban 

e rezhettem a t me lyse ge ben elo szo r, amie rt ha la s 

vagyok a magyar diaszpo ra minden tagja nak, de az 

alkalom miatt ku lo no ske ppen az uruguayi 

magyaroknak, a Magyar Otthonnak, ahol haza mto l ta vol 

egy talpalatnyi magyar fo ldo n a llhattam, e s velu k 

u nnepelhettem. 

DR. GELE NYI CSABA NAGYKO VET 

U NNEPI BESZE DE  

2020. AUGUSZTUS 20. 
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Mit tettu nk a Szent Istva ni o ro kse g megtarta sa e rt mi, 

ma e lo  magyarok? Magyarorsza g 2011-ben elfogadott 

Alapto rve nye, a ma hata lyos Alkotma ny a Nemzeti 

Hitvalla ssal í gy kezdo dik: 

„MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az u j e vezred 

kezdete n, felelo sse ggel minden magyare rt, 

kinyilva ní tjuk az ala bbiakat: 

Bu szke k vagyunk arra, hogy Szent Istva n kira lyunk 

ezer e vvel ezelo tt szila rd alapokra helyezte a magyar 

a llamot, e s haza nkat a kereszte ny Euro pa re sze ve  tette. 

Bu szke k vagyunk az orsza gunk megmarada sa e rt, 

szabadsa ga e rt e s fu ggetlense ge e rt ku zdo  o seinkre.” 

…majd í gy za rul a Nemzeti Hitvalla s: 

„Alapto rve nyu nk jogrendu nk alapja, szo vetse g a mu lt, a 

jelen e s a jo vo  magyarjai ko zo tt. E lo  keret, amely 

kifejezi a nemzet akarata t, azt a forma t, amelyben e lni 

szeretne nk. 

Mi, Magyarorsza g polga rai ke szen a llunk arra, hogy 

orsza gunk rendje t a nemzet egyu ttmu ko de se re 

alapí tsuk.” 

Ennek az egyu ttmu ko de snek, ti mindannyian, De l-

Amerika ban e lo  magyar honfita rsaink a re szesei 

vagytok. 

Isten, áldd meg a magyart! 
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Szent István király ünnepére készülve a Kőrösi 

Csoma Sándor Program ösztöndíjasai közös online 

ünnepséget szerveztek 2020. augusztus 20-án a Dél

-amerikai országokban élő magyarság számára. 

U nnepse gu nk nyita nyake nt az „O  Szent Istva n 

dicse rtesse l” kezdetu  ne pe neket hallgathatta k meg a 

re sztvevo k Sira kne  Keme ny Kinga e s Sira k Blanka (Ars 

Hungarica, Buenos Aires) gyo nyo ru  elo ada sa ban. A 

Himnusz ele nekle se ben ko zremu ko do tt a brazí liai 

Jaragua  do Sul-i Magyar Egyesu let. Ezt ko veto en dr. 

Gele nyi Csaba nagyko vet u r ke t nyelven is ko szo nto tte 

a virtua lis te rben o sszegyu lt u nneplo ket, akik az 

Uruguay-i Magyar Otthon Youtube-csatorna ja n, illetve 

Facebook-oldala n tekinthette k meg az u nnepi mu sort.  

Az o szto ndí jasok a ltal heteken keresztu l elo ke szí tett 

programmal to bb ce lt is szerettu nk volna 

megvalo sí tani: a llamalapí to  kira lyunk szeme lye nek e s 

e letmu ve nek o sszefoglala sa mellett fontos ce lunk volt a 

Szent Istva n szeme lye hez e s az augusztus 20-hoz 

kapcsolo do  magyarorsza gi hagyoma nyok, valamint a 

diaszpo ra ko zo sse geiben gyakorolt u nnepi szoka sok 

bemutata sa. 

Az u nnepse g bevezeto je ben elhangzott, hogy Szent 

Istva n a magyarsa got ma is o sszetarto , ere nyekben 

gazdag kira ly, aki elto ro lhetetlenu l jelen van 

nemzetu nk e lete ben. Alakja me lyen megragadta a 

magyarok lelke t e s ez a hata s egy ezrede ven keresztu l 

to retlenu l e l e s mu ko dik. Ennek eredme nye, hogy Szent 

Istva n neve t viseli sza mos, a diaszpo ra e lete ben fontos 

inte zme ny, í gy Argentí na ban, Buenos Aires-ben a Szent 

Istva n Ido sek Otthona, a Szent Istva n Ka polna, az 

Argentin Magyar Katolikusok Egyesu lete nek ka polna ja, 

a Szent Istva n Ko r, melynek tagjai a Szent La szlo  Iskola 

ta mogato i; Brazí lia ban Sa o Pauloban van Szent Istva n-

templom, illetve Szent Imre Kolle gium; Jaragua  do Sul-

ban Szent Istva n templom e s Szent Istva nro l elnevezett 

A ltala nos Iskola tala lhato .  

AUGUSZTUS 20. DE L-AMERIKA BAN 

O SZTO NDI JAS O SSZEFOGA S  

SZENT ISTVA N U NNEPE N 

MARTI  TIBOR 



6 

 

Szent Istva n ku lo nbo zo  a bra zola sait tala lhatjuk meg 

szerte De l-Amerika ban, pe lda ul a Mexiko va rosban 

tala lhato  Je zus Szí ve templomnak a mexiko i magyarsa g 

adoma nyaibo l ke szu lt u vegablakainak egyike n is ott 

la thatjuk az a llamalapí to  ke pe t. A ro la szo lo  versek, 

himnuszok, e nekek is jelzik: az o  neve forrt o ssze 

legszorosabban a magyarsa ggal. Szeme lye nek, 

teve kenyse ge nek felide ze se vel ce lunk a kereszte ny 

magyar a llam alapí ta sa nak e s to bb mint ezere ves 

folyamatos fenna lla sa nak megu nneple se volt. 

A mu sor a llamalapí to  uralkodo nk e lete nek 

bemutata sa val e s ro vid to rte neti a ttekinte ssel 

folytato dott. Martí  Tibor o szto ndí jas (Villa Angela, 

Chaco) elo ada sa ban azt a ke t ke rde st a llí totta a 

ko ze ppontba, hogy miben lehet neku nk aktua lis egy 

ezer esztendeje e lt uralkodo , illetve hogy hol 

tala lkozhatunk napjainkban orsza gla sa nak 

eredme nyeivel, gazdag e s sokre tu  e letmu ve nek 

gyu mo lcseivel. 

Elhangzott, hogy Szent Istva nt az A rpa d-ha z sarjake nt 

1000 kara csonya n (vagy 1001 U je v napja n) 

Esztergomban korona zta k haza nk elso  kira lya va . 3 

to rve nyko nyve ben 56 to rve nnyel szila rdí totta meg a 

belso  rendet, 10 falunke nt egy templomot emeltetett. A 

latin (nyugati) rí tust va lasztva 1 e rsekse get e s 10 

pu spo kse get alapí tott; megero sí tette Pannonhalma t, 

megalapí totta Bakonybe l, Zalava r e s Pe csva rad bence s 

monostora t. Kie pí tette az ispa nsa g ko zpontu  

va rmegyerendszert, bevezette a hivatalos a llami 

okleve lkiada st, elkezdte a pe nzvere st. Fia nak í rt 

Intelmek c. mu ve ma is aktua lis a llambo lcseleti mu . 

Sze kesfehe rva rott halt meg 1038. augusztus 15-e n, 

Nagyboldogasszony u nnepe n. Elo tte korona ja t, azaz 

orsza ga t – a to rte nelemben elso ke nt – fo laja nlotta Szu z 

Ma ria nak. Etto l kezdve Magyarorsza g Szu z Ma ria 

orsza ga va  (Regnum Marianum) va lt. Szent Istva nt a 

sze kesfehe rva ri Nagyboldogasszony-templomban 

temette k el, amely ennek ko vetkezte ben a ko ze pkorban 

a magyar kira lyok korona za si e s to bbse ge ben 

temetkeze si helye ve  va lt. Elso  kira lyunkat, Szent La szlo  

kira ly kezdeme nyeze se re, VII. Gergely pa pa avatta 

szentte : a kanoniza cio  kihirdete se Sze kesfehe rva rott, 

1083. augusztus 20-a n to rte nt.  
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A megemle keze s egyik legfontosabb u zenete, hogy a 

latin-amerikai diaszpo ra ban e lo  magyarsa g sza ma ra 

Szent Istva n szeme lye ku lo nleges pe ldake p. Az 

u nneplo ket emle keztettu k arra, hogy felmeno ik magyar 

identita sukat e s a magyarsa ghoz valo  tartoza sukat 

mego rizve hoztak le tre u j haza jukban egy „kis 

Magyarországot”. Olyan inte zme nyeket, szervezeteket 

alapí tottak, cserke szcsapatokat hoztak le tre, amelyek 

genera cio k o ta o rzik a magyar nyelv, az irodalom, a 

magyar to rte nelem ismerete t e s szeretete t. Augusztus 

20-a n az a llamalapí to  szent kira ly szeme lye e s a 

magyar a llamisa g ezer e ves fenna lla sa mellett ezt 

u nnepeltu k. Ezen a napon ku lo no sen is fontos 

tudatosí tani, hogy a magyar kultu ra hoz, gyo kereinkhez 

valo  ragaszkoda s e s e munka folytata sa a garancia ja a 

jo vo nek. 

A Ko ro si Csoma Sa ndor Program o szto ndí jasainak 

neve ben hangzott el, hogy megtiszteltete s sza munkra, 

hogy eze rt egyu tt dolgozhatunk a de l-amerikai 

magyarsa ggal e s meggyo zo de su nk, hogy egyu tt nagyon 

sokat tehetu nk. A ko zo s munka sora n ezer esztendo  

uta n is pe ldake nt a ll elo ttu nk Szent Istva n kira ly, az o  

e letmu ve e s taní ta sa. 

Az u nnepi mu sor az o szto ndí jasok a ltal ke szí tett video -

o sszea llí ta sokkal folytato dott. Elso ke nt az egyik 

legfontosabb magyar ereklye e s egyik nemzeti 

jelke pu nk, a Szent Istva n Bazilika ban o rzo tt Szent Jobb 

bemutata sa ra keru lt sor. Az ereklye t e vro l-e vre 

ko rmenetben kí se rik a hí vek az augusztus 20-a n a 

Bazilika ban bemutatott szentmise ve ge n. A Szent Jobb 

to rte nete ro l Csa sza r Ilma chilei o szto ndí jas ke szí tett 

o sszea llí ta st. Ezt ko veto en az Intelmek ne ha ny fontos 

gondolata t Juha sz Lu cia paraguay-i o szto ndí jas 

o sszea llí ta sa ban hallhattuk. Az egyetlen magyar 

kira lytu ko r kiva lo  a llambo lcseleti mu , amely Szent 

Istva n fia, Szent Imre herceg sza ma ra szu letett, latin 

nyelven. A program a magyar kira lyne k va rosa nak, 

Veszpre m bemutata sa val folytato dott. A ku lo nleges, 

nagyon sze p e s to rte nelmi mu ltja miatt rendkí vu li 

jelento se gu  va rosban e lt Sarolt, Ge za nagyfejedelem 

o zvegye, Szent Istva n e desanyja. Ma e rseki ko zpont, 

gazdag fo egyha zmegyei gyu jteme nye Szent Istva n 

felese ge nek, Boldog Gizella magyar kira lyne nak neve t 

viseli.  
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A kira lyne k va rosa t Somogyi Kinga, a brazí liai Jaragua  

do Sul-i o szto ndí jas mutatta be. A mu sort ezuta n egy 

ro vid, Szent Istva nro l szo lo  monda feldolgoza sa val 

Pa sztor Ma ria Sao Paolo-i o szto ndí jas ta rsunk 

szí nesí tette, aki a monda t Brazí lia ban e lo  magyar 

fiatalokkal egyu tt olvasta fel. Az augusztus 20-i u nnep 

kihagyhatatlan re sze a kenye ra lda s. A nemzeti szí nu  

szalaggal a tko to tt, frissen su to tt kenyeret elo szo r 

u nnepe lyesen megszentelik, majd felszelik e s ve gu l 

sze tosztja k a darabjait. A szoka s eredete ro l Knapecz 

Kata e s To th Andra s Buenos Aires-i o szto ndí jasok 

video ja t tekinthettu k meg. Az u nnepi mu sort e lo ben 

megtekinto k ko re ben kiemelt sikere volt a Buenos 

Aires-i Szent La szlo  Iskola magyarul tanulo  dia kjainak, 

akik Ka nya di Sa ndor „Nagyanyo -kenye r” cí mu  verse t 

adta k elo , nemku lo nben a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

dia kjainak: elo ada sukban Juha szne  Be rces Aniko  

„Augusztus 20.” cí mu  ko lteme nye t hallhattuk. A 

gyerekeket Va ga si-Kova cs Anna Buenos Aires-i 

o szto ndí jas ke szí tette fel. A fehe rva ri kira lyi napok 

hagyoma nya t Ra cz Sarolt mendozai o szto ndí jas hozta 

ko zel a mu sor ne zo ihez.  

Augusztus 20. Magyarorsza g szu lete snapja, amikor 

Szent Istva n szeme lye t e s a magyar a llam le trejo tte nek 

e vfordulo ja t is u nnepelju k. Ilyenkor az ege sz orsza g 

vira gba borul, de ku lo no sen Debrecen, Kelet-

Magyarorsza g legjelento sebb va rosa, ahol az e vro l-e vre 

megrendezett vira gkarneva lnak re gi hagyoma nya van. 

Augusztus 20-a n az u nnepi eseme nyeknek sokunk a ltal 

va rt re sze, amikor megko stolhatjuk az orsza g torta ja t, 

ami minden e vben igazi ku lo nlegesse g. A debreceni 

vira gkarneva lro l e s az orsza gtorta kro l Molna r Judit 

co rdobai o szto ndí jas o sszea llí ta sa nak ko szo nheto en 

kaptunk ismertete st. 

A mu sor re szeke nt to bb gyo nyo ru , Szent Istva n 

tisztelete nek hagyoma nya t o rzo  magyar ne pe neket 

hallhattunk. Az e nekek a Buenos Aires-i Ars Hungarica 

Egyesu let – mu ve szeti vezeto je Leidemann Sylvia – 

mu ve szeinek elo ada sa ban szo laltak meg. Sira kne  

Keme ny Kinga elo ada sa ban az „Ah, hol vagy magyarok 

tündöklő csillaga…?” e s az „Eljött immár Szent Istvánnak 

tisztelendő ünnepe” kezdetu  e nekeket hallhattuk. (A 

„Magyar hazánk, Te jó anya…” kezdetu  e nek, ugyancsak 

Sira kne  Keme ny Kinga elo ada sa ban elo zo  nap, az 

u nnepi mu sort hirdeto  Facebook-eseme nyne l keru lt 

publika la sra.)  



9 

 

U nnepse gu nk tova bbi re sze ben bemutattuk a diaszpo ra 

ko zo sse geinek Szent Istva n u nnepnapja hoz kapcsolo do  

szoka sait: a video kon keresztu l megismerhettu k, 

hogyan szokta k megu nnepelni az a llamalapí to t. 

Hallhattunk pe lda ul a montevideo i magyar 

ne pta nccsoportok hagyoma nyos Szent Istva n u nnepi 

mu sorainak hagyoma nya ro l (Jankovics Ka roly, az 

Uruguayi Magyar Otthon elno ke nek u zenete ben), a 

mendozai magyarok pedig a – to bb ma s, pl. a Villa 

Angela-i magyar ko zo sse ghez hasonlo  mo don – a Szent 

Istva n tisztelete re bemutatott szentmise uta n szoktak 

o sszegyu lni. A misiones-i magyarok o sszea llí ta sa ban is 

la thato  volt, hogy az a llamalapí to  tisztelete mennyire 

fontos a ko zo sse g sza ma ra. Sokan egye ni video kat is 

ku ldtek, ezek megtekinte se re is sor keru lt. Az u nnepi 

mu sor szerveze se ben nagyon fontos szerepe volt Kasza 

Krisztina e s Nagy O rs o szto ndí jasoknak (Uruguay, 

Montevideo): a video o sszea llí ta sok va ga sa, feliratoza sa 

e s a program technikai megvalo sí ta sa komoly 

o sszefoga st e s az o szto ndí jasok munka ja nak 

o sszehangola sa t tette k szu kse gesse .  

A re sztvevo ket az e lo  video  uta n a Zoom alkalmaza son 

keresztu l tala lkozo ra hí vtuk, í gy ko tetlenebb forma ban, 

ko zo s besze lgete ssel za rtuk az este t. 

O ru lu nk, hogy a megemle keze ssel e s a sokszí nu nek 

sza nt mu sorral hozza ja rulhattunk elso  szent 

uralkodo nk me lto  megu nneple se hez. 

Az u nnepi mu sor teljes ege sze ben megtekintheto  az 

Uruguay-i Magyar Otthon YouTube csatorna ja n. 

 

 

 

 

Az eseme ny plaka tja 

https://www.youtube.com/watch?v=SSo8a9nG0D8
https://www.youtube.com/watch?v=SSo8a9nG0D8
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Mind a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r dia kjai, mind a Szent La szlo  

Iskola magyarul tanuló kisdiákjai szí vet melengeto  

elo ada ssal vettek re szt a Latin-Amerika-szerte ne zett 

augusztus 20-ai online u nnepse gen.  

A szavalatok visszanézhetők! 

https://korosiprogram.hu/galeria/videok/boldog-szuletesnapot-magyarorszag
https://korosiprogram.hu/galeria/videok/augusztus-unnepere
https://korosiprogram.hu/galeria/videok/augusztus-unnepere
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Nem tudhatom, hogy ma snak e ta je k mit jelent, 

nekem szu lo haza m itt e la ngokto l o lelt 

kis orsza g, messzeringo  gyerekkorom vila ga. 

Belo le no ttem e n, mint fato rzsbo l gyo nge a ga 

s reme lem, testem is majd e fo ldbe su pped el. 

Itthon vagyok. S ha ne ha la bamhoz te rdepel 

egy-egy bokor, neve t is,  vira ga t is tudom, 

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, 

s tudom, hogy mit jelenthet egy nya ri alkonyon 

a ha zfalakro l csorgo , vo ro slo  fa jdalom. 

Ki ge pen sza ll fo le be, annak te rke p e ta j, 

s nem tudja, hol lakott itt Vo ro smarty Miha ly; 

annak mit rejt e te rke p? gya rat s vad laktanya t, 

de ne kem szo cske t, o kro t, tornyot, szelí d tanya t; 

az gya rat la t a la tcso n e s sza nto fo ldeket, 

mí g e n a dolgozo t, ki dolga e rt remeg, 

erdo t, fu ttyo s gyu mo lcso st, szo llo t e s sí rokat, 

a sí rok ko zt anyo ka t, ki halkan sí rogat, 

s mi fo ntro l pusztí tando  vasu t, vagy gya ru zem, 

az bakterha z s a bakter elo tte a ll s u zen, 

piros za szlo  keze ben, ko ro tte sok gyerek, 

s a gya rak udvara ban komondor hempereg; 

e s ott a park, a re gi szerelmek la bnyoma, 

a cso kok í ze sza mban hol me z, hol a fonya, 

s az iskola ba menve n, a ja rda pereme n, 

hogy ne feleljek aznap, egy ko re le ptem e n, 

í m itt e ko , de fo ntro l e ko  se la thato , 

nincs mu szer, mellyel mindez jo l megmutathato . 

Hisz bu no so k vagyunk mi, aka r a to bbi ne p, 

s tudjuk miben ve tkeztu nk, mikor, hol e s mike p, 

de e lnek dolgozo k itt, ko lto k is bu ntelen, 

e s csecsszopo k, akikben megno  az e rtelem, 

vila gí t bennu k, o rzik, so te t pince kbe bu jva, 

mí g jelt nem í r haza nkra u jbo l a be ke ujja, 

s fojtott szavunkra majdan friss szo val o k felelnek. 

Nagy sza rnyadat borí tsd ra nk virraszto  e ji felleg.  

RADNO TI MIKLO S: NEM TUDHATOM... 
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Amikor csend van, amikor egy kellemes fe lhoma ly vesz 

ko ru l, amikor e hse ged, szomjad kiele gí thetted, amikor 

mego vva tudod magad meleg otthonod falai ko zt e s 

szeretett ta rgyaid, emle keid vesznek ko ru l, magasztos 

ha lae rzet o nt el. Lea llsz egy pillanatig, e s elgondolkodol 

azon, hogy mega ldott, vagy hogy szerencse s vagy-e. 

Eszedbe juthatnak elmu lt e leted rendkí vu li, ve gtelenu l 

megdo bbento  to rte netei. A memo ria m naplo ja nak 

oldalain sokasodtak az anekdota k, besze lek is mindig 

ro luk, nehogy felede sbe menjenek. Ebben igen 

segí tenek a ta rgyak, hiszen mindegyik hordoz maga val 

egy arcot, hangot, egy da tumot, illatot is. Rendszerint a 

sza nde k mindig ugyanaz: esetleg valakinek se tabotjai 

lehetnek, tala n szí nesebbe  tehetik egy bara t napja t, 

vagy csupa n szeme lyes emle kezteto  szo ta romke nt 

mu ko dhetnek.  

Ma az angyalokra gondolok. Az o rangyalokra. To bb 

szemszo gbo l is a tvizsga lva a llí thatom: vannak! Ki-ki 

olyan forma t, a llapotot vagy kine ze st adhat nekik amely 

jobban tetszik, le nyegtelen. Lehet aka r egy tavaszi, 

vira gillatu , hirtelen eso  simogata sa ban is felfedezni a 

mento  kar ereje t! Soka ig azt hittem, kedves metafora az 

ege sz, e s hogy egyszeru en a saja t lelkiero nk ta maszt fel 

a botladoza sban, a llí t fel az ese s uta n. Ege sz addig, mí g 

megla thattam e letem elso  o rangyala t!  

O t ege sz e vet dolgoztam, az olykor me g dí szes, pompa s 

ido kben, mint koreogra fus e s ta ncos a vila g legnagyobb 

“sa toros” cirkusza ta ncta rsulata ban.  

“CSAK AZ O RANGYALOK TUDJA K” 

— Első eset — 

ZO LYOMI KATI 
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Pontosan 1987 ve ge to l 1992 ve ge ig. Ez a cirkusz 

viszont nem “va ndorcirkusz” volt. O ria si o tpo zna s 

(oszlopos) sa tra val, ne gyezer-o tsza z u le ses, mindig 

megtelt ne zo te re vel, elke pzelhetetlen lett volna, hogy 

a llando an ko lto zzo n. I gyha t csak nagy Buenos Airesen 

belu l, e s nya ron a tengerparti Mar del Plata va rosa ban 

vert sa trat. A bonta sa e s u jra fela llí ta sa heteket 

ige nyelt, teha t azta n minden egyes va rosre szben 

szo szerint ho napokig adtuk elo  pazar ke to ra s “Las 

Vegas-szeru ” mu sorainkat! Ko lto ze skor pedig 

“szu netelt” a mu ve szcsapat, de u gy, hogy minden nap 

to bbo ra s, nyí lva n fizetett edze sre voltunk leko telezve. 

A teljes le tsza m kb. ke tsza zo tven fo t tett ki, tulajokat, 

rendezo ket, technikusokat, mechanikusokat, 

jelmezgya rto kat, takarí to kat, a llatorvosokat, 

tre nereket, kineziolo gusokat, u gyve deket, 

ko zjegyzo ket, irodau gyno ko ket/adminisztra torokat e s 

mu ve szeket.  

    Az u jsa gokban           Nyita ny 

    Nyita ny a ta rsulattal               Mu sorok 

Magyar fanta zia  
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A mu ve sztagozat mu sorvezeto k/bemondo k, bu ve szek, 

ko te lta ncosok, boho cok, a llattre nerek, ta ncosok e s 

ku lo nfe le akrobata kbo l a llt. A fantasztikus 

trape zakrobata k mu sorsza ma volt a csu cs! O k za rta k az 

elo ada sokat a szinte hihetetlenu l vesze lyes, olta ri 

riziko val ja ro  bemutato jukkal. Rendszerint minden 

cirkuszban biztonsa gha lo  van kifeszí tve az akrobata e s 

a szí npad padlo ja ko zo tt, ha neta n lezuhanna a 

magasbo l. Nem a mi esetu nkben. Ez a “plusz” tette a 

produkcio jukat irto  izgalmassa ! Heten voltak, a “boho c-

akrobata val” egyu tt. Hatan “repu ltek” a trape zokon 

oszlopro l oszlopra, mí g az ellenkezo  oldalon, vagy hu sz 

me terre, pedig mega lla s ne lku l, hajsza l precí zen leme rt 

ido re, de fejjel lefele , te rdhajlatna l lo gva e s “hinta zva”, 

va rt a fogado  akrobata, akit “ero snek” neveznek: o  

kapja el kezeivel a kolle ga ja t, e s az o  akkura tus 

lendu lete te rí ti vissza oszlopa ig, a kis raklapra, keskeny 

peremre, ahol va rja a to bbi felle po  akrobata is a 

turnusa t. 

A trape zakrobata k la tva nyos “tru kko ket” dolgoznak ki. 

Szinte minden csapatnak megvan a saja tossa ga, a 

stí lusa, e s a fo szereplo  “szta rakrobata” az 

agyoncsiszolt, e s a ve gtelenig kigyakorolt tru kkje t adja 

elo , mint a mu sorsza m za ro ja!  

Kilencvenegy nyara volt… Janua r ve ge, a Mar del Plata-i 

fo szezon klimaxa. A meleg tengerparti e jszaka ba nyu lo  

o ra k jelezte k a nap negyedik elo ada sa nak ve ge t. Szezon 

alatt keddto l pe ntekig ha rom, he tve ge n pedig ne gy 

elo ada s ment, sokszor iskola knak, vagy 

jo te konysa gke nt reggel is, szo val volt, amikor o t-hat 

elo ada s is befe rt egy vasa rnapba! Nyí lva n a llati rutint 

kezeltu nk ma r mindnya jan, de aze rt igen va rtuk a 

he tfo ket, a mege rdemelt pihene st. Adott alkalomkor, 

so t, ele gge  gyakran, he tfo i plusz elo ada sok is akadtak, 

de abban az esetben dupla napidí jat kaptunk!  

Akrobata im munka alatt  
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Ima dtam a kiu ru lt sa tor hangulata t. Ne ha ny kolle ga val 

rendszeresse  va lt, hogy ottmaradunk, egy-egy mate 

vagy so rike a kezu nkben, hogy ve gigne zzu k a 

trape zakrobata k fo pro ba ja t. Igen! Jo l olvasod: mert 

mindig egyenesen elo ada s uta n tartotta k, amikor a test 

me g meleg, az adrenalin me g nagyban rotyog, s í gy, a 

nekik idea lis a llapotban gyakoroltak, avagy javí tottak a 

napi hiba kon. Gondolhatja tok, az o  esetu kben egy 

“hiba” maga a hala lt is jelentheti. Csak ne ha ny 

la mpa cska szo rta me g sugara t a sa tor ko zepe re, a 

szí npadra. Egyesek tudatosan sepregettek a sze ksorok 

ko zo tt, ma sok az o lto zo kben rendezgettek, mindez egy 

ma r akkorra igen e lvezheto , kellemes csendben.  

A so s tengeri levego t hordozo  szello cske befurakodott a 

szello ztete s ve gett felsodort sa torfalak alatt e s 

elo nto tte a ta gas, kerek helyise get. Tiszta n emle kszem, 

hogy ez este a trape zosok ke re se re nem lett kifeszí tve a 

ha lo  (edze sek alatt mindig haszna lta k, csak mu sor alatt 

nem), mert ma r siettek, e s a ha lo  felszerele se eltartott 

volna legala bb egy jo  fe l o ra ig. I gyha t fel is ma sztak a 

magasba, a megszokott helyu kre, ez esetben csak az 

“ero s” meg a “szta r”, mert a mu sor alatt nem sikeru lt a 

“tripla sré-csavaros, ha rmas halando , vagy hala los 

forga snak” nevezett csattano  tru kk: hanem csak dupla 

csavarosra. Mi ne gyen-o ten lentro l figyeltu k a 

gyakorlatot, miko zben o nfeledten ittunk, e s kis vacsora 

elo tti zsí ros poga csa kat is harapda ltunk melle . Tiszta n 

emlékszem mi történt.  

Fe lszememmel ne ztem csak fel, mert e ppen va logattam 

a poga csa kbo l (ti. az e gettebbeket szeretem). 

Csoda lkoztam, mert a “szta r” mellett egy civilruha s, 

sza momra teljesen ismeretlen fe rfi a llt a kis peremen… 

Egy a rva ma sodpercig azt hittem, az egyik technikus, 

tala n a hinta k ko telei csomo za sa t felu gyeli, de… nem. 

Azoknak ko telezo en sa rga csillagos, bordo  

egyenruha juk volt, e s amu gy is, ma r mindegyiket jo l 

ismertem. Ezt a fe rfit sosem la ttam eddig. Ki az? Mit 

csina l ott fent? Fe nysebesse ggel mentek gondolataim, 

egy szo t sem szo lhattam, mert a “szta r”, aki furcsa 

mo don nem vett tudoma st a mellette a llo  valakiro l, 

keze ben a hinta ru dja, ma r neki is ugrott a to bbszo ro s 

oda-vissza hinta za snak, amelybo l majd a megadott 

pillanatban, nagy lendu lettel keletkezik a tru kk, s 

a thelyezi o t az “ero s” va ro  kezeibe…  
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Tisztán emlékszem mi történt… Mire reaga ltam e s 

a tne ztem az “ero s” oldala ra, e szrevettem (ma r 

mindnya jan teljesen tiszta ban voltunk a 

mozdulatokkal, tudtuk elo re mi, s hogy ko vetkezik), 

hogy a “szta r” ke so bb fog odae rkezni, e s el fogja 

passzolni az “ero s” kezeit! La ttam, ahogy a ha lo  ott 

tornyosodik, egy rendetlen kupacban a szí npadon… 

Ke tse gbeejto  mikroma sodpercek voltak! Mire isme t 

felne zek, a “civilruha s fe rfi” (libabo ro s lettem most is, 

mí g í rom) “ví zszintesen lebeg” a “szta r” teste fo lo tt, e s 

(szo szerint) elo bbre tolja, vagyis az “ero s” kezeihez! 

Abban a szent pillanatban el is tu nik, legala bbis e n ma r 

nem la thattam tova bb. Nagy “uuuuuu”, meg 

felkia lta sok, meg tapsok ko zepette, akrobata k odafenn, 

mi pedig lent o rvendeztu nk annak, hogy sikeru lt!!!! 

Tisztán emlékszem, hogy mintha semmi sem történt 

volna, senki sem mondott egy szo t sem, e n sem 

mertem, viszont bea llt egy ku lo nleges, mondhatna m 

tiszteletteljes, majdnem szentse ges “hallgata s”. Csupa n 

bamba n ne ztu nk egyma sra. Ko zben valaki oltogatta a 

la mpa kat, me g su rgeto n tapsolt is hozza , hogy 

“Gyerünk! Záróra!”. Nekem meg csak a szí vem dobogott 

irgalmatlanul. Me g nem jo ttem ra , mi to rte nt… Ezalatt, 

nevetge lve ment el mellettem a ke t akrobata:  

 “Azt hittem nem érsz be”, mondta az “ero s”, mí g 

bontogatta le maga ro l a vastag csuklo ve do t.  

 “Hahaha, én is azt hittem, de megsegített az Isten, 

hahaha” mondta a “szta r”, e s eltu ntek ketten az e j 

so te tje ben.  

Elmentem e n is. Ro gto n elaludtam. Sohasem esett 

szo ba ko ztu nk ez az este.  

E vek teltek el. Sok e v. Legala bb tí z! Az akkori “Rodas” 

ta rsulat egy re sze vel tala lkozo t szerveztu nk. 

“Ve letlenu l” mind ott voltunk, akik az a bizonyos 

elo ada s uta ni pro ba tanu i lehettu nk. Az egyik akrobata 

bara tom nagyot mosolygott e s elo szedett a zsebe bo l 

egy kis noteszt. Azt mondta:  

 “Felolvashatok nektek a legújabb műsoromból?” 

(Ti., ez a bara tom egy ku lo no sen tehetse ges 

akrobatamester, e rze keny, a te rzett, szinte szí nha zi 

mu sorokat alkot, amelyekhez verseket e s sze p 

gondolatokat fu z.) 
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Tisztán emlékszem mit éreztem! Ahogy hallgattuk a 

vers sorait, minden eszembe jutott! Isme t la ttam 

magam elo tt az ege szet, de ma r tudtam, e rtettem mit 

la ttam! A vers egy cirkuszi angyalro l szo lt, aki 

megmentett egy trape zost a biztos hala lto l! 

Ma r nem hallgattam, e s reszketve, gagyogva 

elmese ltem a to bbieknek! A “poe ta nk” ma r az eleje n 

beleva gott: 

 “Akkor… Te is láttad?” 

Egy ma sik is felszo lalt, hogy:  

 “Én is, de nem mertem mondani, nehogy 

kinevessetek!” 

Kideru lt, hogy egy kive tellel, mindnya jan “la ttuk” az 

angyalunkat! Az e rdekes viszont az, hogy teljesen 

ma ske pp í rtuk le a “civilruha s fe rfit”, so t, volt aki me g a 

mai nap is a llí tja, hogy egy no  volt! 

Szerintem, az angyalok szerepe csakis az lehet, hogy   

arro l gondoskodjanak, hogy a ve gu nk sem elo bb, sem 

uto bb, hanem a sorsunk a ltal megszabott pillanatban 

ko vetkezzen be.  

Csak annyit hozza , hogy azo ta me g ha rom alkalomkor 

tala lkozhattam o rangyallal. Helyesebben, egyszer 

velem to rte nt, a ma sik ke t esetben isme t tanu  lehettem. 

De ezek a kis to rte netek a ko vetkezo  lapokban tala lnak 

helyet, reme lem. 

Legyetek jo k, e s vigya zzatok magatokra, hiszen jo llehet, 

ne ha pihennek az angyalok is.  

A to rte net szereplo i  
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Ha nyszor hallottuk ezt gyermekkorunkban! Ha nyszor 

mondtuk gyermekeinknek! Nem is tudom mie rt, de 

most ezen a szo n gondolkoztam el. Viselkedik. Ebben a 

szo ban benne van a visel ige. Milyen ruha t viselsz?  

Inka bb nadra got vagy szoknya t?  Honnan ered?  A visz 

ige bo l. Mert a ruha t magamon viszem, hordom, nem 

igaz?   Az –el az egy képző.  Úgy hívják, hogy 

gyakorí to ke pzo . Amikor egy cselekve snek a gyakori 

isme tle se t akarjuk kifejezni, akkor egy 

gyakorí to ke pzo t ragasztunk a szo  ve ge hez. To bb 

gyakorí to  fajta van, az egyik csoport az –el/-al/-ol 

ve gzo de su .  Pe lda ul: vasal, rombol, ugra l, boncol, 

nyirba l, tapsol, visel.   

Teha t, visz + el = visel.  Kalapot visel, kontyot, copfot 

visel, gyu ru t visel. Milyen sze p a magyar ne pviselet! 

Viselőruha vagy hétköznapi ruha.  Népiesen azt is 

mondja k, hogy viselo s no . Viszi, hordozza baba ja t, 

teha t terhes no .  Szo val, aki valamit maga n visz, az 

viselo , vihet maga n valamilyen la thato  ta rgyat, 

ruhadarabot, dí szt, de vihet maga n felelo sse get, 

munka t.  I gy szu letik a ke pviselo , aki ma s neve ben, 

megbí za sa bo l ja r el. Viseli valakinek a ke pe t, e s annak 

e rdeke ben mu ko dik. Ugye milyen sze pen fejezi ki a 

magyar nyelv a mondanivalo ja t? Hivatali 

munkako rben ott van a tisztviselo , a dolgozo  

alkalmazott, aki valamilyen hivatalos hata sko rbe 

tartozik. De a legme lyebb szo , az egyik legszebb 

magyar szo , az a gondviselo  szo . Gondviselo  jo  Atya m 

vagy, mondja a zsoltár.  Aki valakinek gondját 

viseli.  Isten. Apám, anyám. Gondviselés.  Tartós és 

mindenre kiterjedo  gondoskoda s. Gyo nyo ru .   

De, hogy keru l ide a viselkedik ige? Mit visel? Nem 

ruha t, ta rgyat, felelo sse get, hanem magatarta st.   

BENEDEK ZSUZSI 

VISELKEDJ JO L! 

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRO L 
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Egy bizonyos helyzetben valamilyen mo don elja r, 

viselkedik. Viselkedj jo l! Viseld azt a sze p jo  

magatarta st, amit szu leidto l tanulta l!  

A magyar nyelv egyfolyta ban elbu vo l. A mu ltkor ezek a 

kifejeze sek szo get u to ttek a fejembe. Felí rtam 

magamnak, hogy ne felejtsem el, e s megosszam 

veletek. Milyen ma s nyelv tudja ezt ilyen mo don 

elmondani? Figyelj csak. Gyuri nem nagy kedvvel 

csinálja a leckét, csak ímmel-ámmal.  És minden 

játéka szét van szórva a szobájában, minden 

szanaszéjjel van.  Aztán összevissza beszél, nem 

mondja az igazat. És nem fér a bőrébe, keresztül-kasul 

rohan a lakásban fel-alá.  Csak hébe-hóba fogad szót. 

Borzalmasan viselkedik!  Izgalmas ez a magyar nyelv. 

Mint az az u t, amelyen bucka k e s kisebb go dro k 

va ltakoznak.  Az auto m tengelye nehezen a llja a 

hepehupákat ezen az úton.  Honnan erednek ezek a 

kifejeze sek?  

Hepehupa.  Dimbdomb. Heppen: süpped + hupa: 

dudor pu p. 

Hébe-hóba.  Néha. Hévben- ho ban. Ho ben – ho ban. 

Hidegben-melegben. 

Ímmel-ámmal. Nem szívesen. Ímeg: inog, 

bizonytalan + a molyog: a lldoga l 

Eszedbe jutnak neked is ilyen ke t szo bo l a llo  

kifejeze sek? Ez a magyar nyelv olyan szí nesen fejezi ki 

maga t, mintha egy festme ny lenne. La tjuk a ke pet 

magunk elo tt. Nagyon o ru lo k, hogy ezt a nyelvet 

o rzo m. a polom, hogy gondja t viselem.   

Mu lt nap felfigyeltem me g egy remek kifejeze sre.  

Olyan vila gban e lu nk amelyben az emberek egyre 

keve sbe  hu ek az elveikhez.  A pe nz, a hatalomva gy, a 

siker megvakí t, az elvek elfu sto lo gnek.  Erro l 

elme lkedtu nk bara tokkal.  
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Milyen szo val lehet kifejezni annak az embernek a 

viselkede se t, aki feladja az elveit, aki nem becsu letes, 

aki a tejt, aki hazudik, aki csal? Milyen ke pet la tsz 

magad elo tt? Milyennek la tod azt az embert? Sze p 

egyenesnek? Bu szke n, mereven a llva?  Vagy 

o sszerogyva? Ugye, o sszerogyva.  Pontosan.  Mert egy 

gerinctelen emberről van szó. Gerinctelen.  Nincs 

gerince. Nincs szila rd belso  va za, ami tartja.  

Nincsenek elvei, nincs egyenes, tiszta gondolkoda sa 

ami la bon tartja. O sszeesik, ingadozik. Ingadozo  

jellemu  szeme ly, aki ko nnyen befolya solhato , o ne rzet 

e s ko vetkezetesse g ne lku li valaki, akit a gya vasa g 

jellemez. Ez a szo  olyan me lyen mondja el u zenete t. Jo  

lenne ha ez a vila g telis-tele volna gerinces, szilárd 

jellemu  emberekkel! E s ha nem girbego rbe utakon 

ja rna nk, hanem az egyenes, igaz u ton.   

Ami az íróasztalon maradt: 

“Alkosd e s a pold lelkedet, mint egy 

kertet, vigya zz az e let e vszakaira, 

mikor a gyomla la s,  a gazszede s,  a 

tra gya za s ideje van, s a ma sikra, 

mikor minden kivirul lelkedben, s 

illatos e s buja lesz, s megint a 

ma sikra, mikor minden elhervad, s ez 

í gy van rendje n, s megint a ma sikra, 

mikor letakar e s betemet fehe r  

lepleivel  mindent a hala l .  Vira gozz e s 

pusztulj,  mint a kert: mert minden 

benned van. Tudjad ezt: te vagy a 

kert e s a kerte sz egyszerre.”  

(Márai Sándor: Ég és Föld)  
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 Zrínyi Ifjúsági Kör  

Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából 

FE NYESI TSU K A NYELVET, HOGY 

NE ROZSDA SODJON MEG MAGYAR 

NYELVTUDA SUNK 

BENEDEK LA SZLO NE  MICSINAY MA RIA 

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

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

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

LY vagy J?  

Pótold a hiányzó j hangot jelölő 

mássalhangzókat!  

Karikázd be a többféleképpen is 

kiegészíthető kakukktojásokat!  

 

a____a nde k, akkorta ____ban, apa ____, auto pa ____a, 

befe____eze s, befo____a sol, be k____o , belegaba-

____odik, be ____eggyu ____teme ny, bo____tor____a n, 

bo____go , csa k____a, cserme____, daga ____, 

dí szpa ho____, do ____fo s, erek____e, erke ____-

____elenet, ese ____, fa ____dalmas, fa k____a, fogo____ 

 

Szóláshasonlatok számokkal  

Folytasd a következő megkezdett és 

számokat tartalmazó szóláshasonlatokat!  

A) olyan biztos, mint ________ 

B) u gy kiva g valamit, mint a  ________  

C)  u gy dolgozik, mint ________ ma s 

D)  megy valakibe valami, mint bo go be a ________  

E) u gy megijednek, hogy ________ szaladnak 

F) sova ny, mint a ________ szu k esztendo  

G) ________ vannak, mint a gonoszok 

Megoldás: A) kétszer kettő négy B) huszonegyet C) száz                              

D) huszas E) ketten három felé F) hét G) heten 
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“ALFÁTÓL AZ ÓMEGÁIG”  

 

Betűk a szólásokban  

Válaszolj a kérdésekre egy -egy olyan szólással,  
amelyben betű szerepel!  

 Mit mondanak akkor, ha valami tiszta 
hazugsa g?  

 Mit mondanak arro l , aki se í rni, se olvasni 
nem tud?  

 Mit csina l  az, aki nagyon pontosan, hu en 
mond el egy szo veget?  

 Milyen betu t  í r  le az, aki keru lo utat tesz meg 
ce l ja ele re se hez?  

 
Egészítsd ki a megadott „betűs” kulcsszavakkal a 
szólásokat! Utána értelmezd azokat úgy, hogy 
mindegyikhez megkeresed az alábbi meghatározásokból 
a megfelelőt! 
 

 
MAGYARA ZATOK: 1) a legcseke lyebb engedme nyre 
sem hajlando ; 2) eleje to l ve gig, kive tel ne lku l; 3) 
egya ltala n nem e rt hozza ; 4) elmu lt o tvene ves; 5) 
befejez, ve gleg leza r valamit; 6) kezdetto l a befejeze sig 
 
A) felteszi a pontot az ________-re 
B) a tugrotta az ________-et 
C) egy ________-t sem enged valamibo l 
D) alfa to l (az) ________-ig  
E) annyit e rt hozza , mint tyu k az ________-hez 
F) a -to l ________ -ig 
 
 

IDEGEN SZAVAK TOBZÓDÁSA 

Hogyan mondjuk szebben magyarul? 

Megolda s: a/3/E); b/2/F); c/5/A); d/1/C); e/4/B); f/6/D) 

KULCSSZAVAK: a) a be ce ;  b) cett; 

c) i ;  d) jot tányi ; e) L; f ) ómega  

KONCERT FOTO  IMPROVIZA L 

KURZUS EXTRE M TEORETIZA L 

KONTINENS AUTENTIKUS TRADICIONA LIS 

RIVA LIS TERA PIA HORIZONT 

FINALISTA HEZITA L KONFLIKTUS 

FINA LE  GENERA CIO  SZKEPTIKUS 
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Benedek Zsuzsi egy e letvida m, 

e letigenlo  no , o ria si kreatí v 

energia kkal, amit Istennek ha la 

a magyar nyelv szeretete nek 

tova bbada sa ra is fordí t. 

Ma rciusban volt alkalmam 

Zsuzsival szeme lyesen is 

tala lkozni, azo ta sajnos csak 

telefonon tartjuk a kapcsolatot. 

Minden alkalommal vele besze lgetve ugyanazt a lelkesí to  

e rze st genera lja az emberben azt sugallva, hogy semmi 

sem lehetetlen! Vajon mibo l ta pla lkozik Zsuzsi pozití v 

e letszemle lete, rendí thetetlen magyar identita sa, e s 

elhivatottsa ga az oktata s ira nt? I ra sban va laszolt a 

ke rde seimre. Ismerje k meg ko zelebbro l Benedek Zsuzsit! 

Sokaknak a magyar nyelvtudásukon is érződik, ha távol 

Magyarországtól cseperedtek fel. Te kiválóan beszéled a 

magyart. Ez kinek, minek köszönhető? 

Mit jelent az, hogy  „ta vol lenni Magyarorsza gto l”? E s 

hogyan fogalmazod meg azt, hogy „Magyarorsza g”?  

Soha nem e reztem azt, hogy ta vol vagyok 

Magyarorsza gto l, annak daca ra, hogy 12.000 

kilome terre vagyunk.  E n Magyarorsza gon no ttem fel, 

abban a Magyarországban amit nagyszüleim, 

szüleim alkottak, teremtettek, ápoltak és adtak át 

nekünk. Ahhoz, hogy magyarul beszélj, átérezd és 

e ld a magyar kultu ra t, nem fizikai ko zelse g kell, hanem 

me ly e rzelem, hit, le lek. Ha a teljes mivoltod magyar, 

azt adod a t az uto doknak. Nincsenek hata rok, 

nincsenek lehetetlenek, nincsen ta volsa g. Az vagy amit 

e rzel, amit a szí veden hordozol, azt adod a t, ba rhol 

vagy a vila gon.  Ezt kaptam nagyszu leimto l, szu leimto l. 

Egye rtelmu  volt, hogy magyarul besze lu nk, magyarok 

vagyunk. Nem az a le nyeg hol vagyunk  a vila gon, 

hanem az, hogy kik vagyunk, e s azt a polni is kell, 

hiszen az a mi o ro kse gu nk.  

INTERJU  

BENEDEK ZSUZSIVAL 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Mindig bu szke voltam arra, hogy a csala dom magyar 

e s hogy o rizzu k, o rzo m e s a polom ezt az o ria si kincset. 

Ezt mind a csala domnak ko szo nhetem, 

nagyszu leimnek, e s szu leimnek, e s magam is 

igyekszem helyta llni, hogy ez í gy is menjen tova bb. 

Magyarorsza g teha t bennu nk van. Ka nya di Sa ndor is 

ezt mondta: „nekünk egyetlen hazánk van: ez a 

magyar nyelv. Mi ebbe a nyelvbe csomagolva 

jöttünk több évezreden át, és érkeztünk meg ide. Az 

anyanyelv a batyunk, melyet őseink hoztak 

magukkal, s mi visszük tovább.”  

Teha t elso sorban szu leimnek, nagyszu leimnek 

ko szo nhetem.  Ma sodsorban a Buenos Aires-i he tve gi 

magyar iskola nak, a Zrí nyi Ifju sa gi Ko rnek, ahol 

to rte nelmet, irodalmat, fo ldrajzot tanultunk, ahol a 

jelszo  Sze chenyi Istva n mondata a mai napig is 

„Kimu velt emberfo k a ltal tenni nagy nemzette  a 

magyart”, e s a Ku lfo ldi Magyar Cserke sz Szo vetse gnek, 

hiszen cserke szeten is az „emberebb ember, 

magyarabb magyar” volt mindig a jelszo , ma is az. 

A magyar nyelvvel való foglalkozás a hivatásod. Honnan 

ered a magyar nyelv szeretete? 

Nagyon szeretem a nyelveket. To bb nyelven besze lek: 

spanyolul, magyarul e s ne metu l anyanyelvi szinten, 

angolul halado  szinten e s portuga lul is ko ze pfokon. 

Kimondottan izgatnak a nyelvek, e s az emberi 

kommunika cio . Az egyetemen e pí te szeti szakma n 

ve geztem, de az e letem olyan pillanata ban, amikor e pp 

csala dot is alapí tottam. O ru ltem, hogy elve geztem 

sikeresen a pa lya mat, de akkor a gyereknevele s volt a 

legfontosabb, hogy mi is u gy tudjuk a tadni az 

e rte keket, mint ahogyan velu nk tette k. Ehhez odaada s 

kell.  

Amikor azta n u gy lassan akadt kis szabadido m, 

elkezdtem magyart taní tani. Majd spanyolt is mint 

idegen nyelvet, elve geztem ku lo nbo zo  ke pze seket e s 

egyre jobban belemeru ltem a nyelvek vila ga ba. 

Elbu vo lo  vila g.  
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A magyar nyelv egyre jobban megfogott engem. 

Lo rincze Lajos, Kiss De nes í ra sait u jra e s u jra 

elolvastam. Ka nya di Sa ndor ba csi szinte n minden 

szava val ela mí tott. Egyszeru en a sok olvasa ssal, 

kutata ssal ra jo ttem, hogy nemcsak aze rt szeretem ezt 

a nyelvet, mert az anyanyelvem, hanem aze rt, mert egy 

egyedi, csoda s nyelv is. Magyarul olyan jo l ki lehet 

fejezni minden apro  e rze st, minden rezge st, minden 

a rnyalata t az e rzelmeknek.  A magyar szavak ke pze se, 

a magyar nyelvtan fele pí te se, a magyar nyelv 

hangza sa, melo dia ja teljesen  elka pra ztatott. 

Hogyan vált hivatásoddá a nyelvtanítás? Mi vezetett a 

nyelvtanári pályához, és mi tartott meg ebben a 

hivatásban? 

Ahogyan emlí tettem, e pí te szme rno k vagyok. De az e let 

hulla mai ma sfele vittek. U gy ve geztem el az egyetemet, 

hogy egy ne gy e ves kisla nyom e s u jszu lo tt ikreim 

voltak, 25 e vesen.  Majd 2 e vre ra  ma r Ma rton fiam is 

megszu letett. Ha t, az ember nem aze rt hoz 

gyermekeket a vila gra, hogy ma s nevelje o ket.  U gy 

e reztem, most a csala d a legfontosabb, nem a 

pa lyafuta s. Vagyis inka bb ma s pa lya n futottam: a 

csala de pí te s pa lya ja n. Amit szu leimto l, nagyszu leimto l 

kaptam az aranyba nya volt.  Mi is ezt akartuk a tadni 

gyermekeinknek. Fe rjem, Lajtava ry Endre brazil-

magyar, teljesen hasonlo  ko ru lme nyek ko zo tt no tt fel. 

Egy sege dtisztke pzo  ta borban ismertu k meg egyma st. 

Tulajdonképpen a mi családunkat a magyarságnak 

köszönhetjük. 
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A he tve gi magyar iskola ban tana r voltam fiatal 

koromban, cserke szvezeto  is voltam, a csala dunkban a 

pedago gia mindig jelen volt, í gy beleno ttem ebbe a 

taní ta si vila gba, ami a szenvede lyem, rettenetesen 

szeretem. Szeretem az anyanyelvemet, szeretek 

taní tani, ko telesse gemnek e rzem anyanyelvemet 

a polni e s  tova bbadni. Ma u gy e rzem a nyelvet e pí tem 

fel a dia kok agya ban.  Nyelve pí te sz vagyok. 

Kik járnak hozzád nyelvórára? 

Nagyon sok e vig taní tottam a Zrí nyi Ifju sa gi Ko rben, a 

he tve gi magyar iskola ban. Minden koroszta lyt, minden 

szinten. Re gen me g jo l besze lt mindenki magyarul, de 

az uto bbi e vekben ma r a t kellett a llni a „magyar mint 

idegen nyelv” taní ta sra, ami nagy kihí va st jelentett.  

Mintha a ja rda tulso  oldala ra u lne l le, e s pro ba lna d 

kintro l figyelni, ne zni a saja t anyanyelvedet.    

Rendkí vu l  e lveztem. Szo rakoztam. Mint ahogyan a szo  

is mondja: raktam a szavakat, szo -rak-, szo rakoztam.  

A he tve gi iskola ban szinte minden dia k  magyar 

lesza rmazott. 

Ke so bb beindult a felno ttoktata s, szinte n mint idegen 

nyelv taní ta sa. Milyen koroszta ly? 18 e vesto l 90 

e vesig. Minden  koroszta ly.  Ma sok tanfolyam van.  A 

Chilei Magyar Ko rben 6 kurzust tartunk (kb 100 dia k), 

a Buenos Aires-i Egyetemen is 2 kurzust, e s vannak 

ma s kiscsoportok, vagy maga ntaní tva nyok. Kik ezek a 

dia kok? 80%-ban lesza rmazottak, a leheto  

legizgalmasabb e letto rte netekkel. Unoka k, de dunoka k.  

Dia kokkal e s Ha zi Judit konzul asszonnyal Chile ben 
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De vannak olyanok is, akik csupa n e rdeklo dnek a 

furcsa nyelv ira nt, sok olyan is akad, akit a szerelem 

sodor oda, hogy nekia lljon magyarul tanulni. 

Mondhatom, a szerelem egyik legmotiva lo bb eleme a 

nyelvtanula snak.  Az is meghato , amikor az ege sz 

csala d ja r: szu lo , gyerek, unoka, e s egy csala di projekt 

lesz belo le. Szinte n meghato , amikor sikeru l kis 

ko zo sse geket kialakí tani, akik hasonlo  to rte neteken 

mentek a t, bekapcsolo dnak, egyma sra tala lnak e s 

ko zo s utak indulnak el. Nemcsak nyelvet taní tunk, 

identita st oltunk, e s ko zo sse get e pí tu nk.  Valahogyan 

Magyarországot tovább építjük. 

Ők miért motiváltak a magyar tanulásában? 

Sok esetben a csala di ko tele k, a gyo kerek kerese se, a 

gyo kerek megtarta sa, identita s kerese se e s mego rze se. 

Sokszor nem tudnak semmit a csala di mu ltro l.   

Ja tszva tanula s az UBA-n 

Dia kokkal a Hunga ria ban 

Dia kokkal  
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Valamie rt  a csala dban nem adta k a t a csala di 

to rte neteket. Tala n mert sok szenvede s, sok nehe zse g, 

sok fa jo  e lme nyro l volt szo . Nem tudom. De az uto dok 

mindig akarja k tudni, hogy kik voltak, mi a csala di 

ha tte r. Ha mege rtem ki a csala dom, mit hordoz a 

csala dom, kik voltak szu leim, nagyszu leim, 

de dszu leim, csak akkor lehetek igaza n e n. Ez az 

identita s kerese se nagyon motiva lja a dia kjaimat. Az is 

fontos te nyezo , hogy csakis az anyanyelve n lehet 

valaki igaza n magyar. A nyelv fele pí te se, a szavak 

ke pze se, a kifejeze si mo d, kulcsfontossa gu , hogy 

a te rezzu k igaza n azt, hogy kik vagyunk. Ha e rted 

hogyan látja, hogyan fogja fel a világot a magyar, 

akkor  azt is érzed, hogy milyen is a magyar. Ehhez 

pedig a nyelvet tudni kell. 

Milyen sikereket éltél meg nyelvtanári pályafutásod 

során? 

A legnagyobb siker az, amikor la tom, hogy egy dia k  

megszo lal magyarul, amikor la tom, hogy tud 

kommunika lni, amikor u zenetet ku ld nekem, 

amelyben elmese li, hogy Budapesten tudott 

beva sa rolni, mege rtette amit mondtak neki, e s 

mege rtette k o t! Tudott besze lni, nem csak bo logatni. 

Siker az, amikor egy dia k mege rti nagyanyja levele t, 

amit az emle kek fio kja bo l vesz elo , amikor 

meghato dnak aze rt, mert kezdik e rezni, e rteni a 

mu ltjukat.  

De o ria si o ro mo t jelentett beindí tani a magyar 

tanfolyamokat az UBA-ban (Buenos Aires-i 

Egyetemen) 2018-ban.  Szinte n o ria si o ro m volt 

sza momra, hogy Chile bo l is felke rtek, hogy tartsam a 

magyar tanfolyamokat, imma r 7 e ve. U gy e reztem 

igazi megtiszteltete s. 

Nagy sikernek e reztem azt is, hogy a Zrí nyi Ifju sa gi 

Ko rnek kidolgoztam egy besze dfejleszto  anyagot a 

kisiskola sok sza ma ra. Az igazi nagy o ro m az volt, hogy 

la ttuk, hogy mu ko dik e s te nyleg hasznos.  
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Brazí lia ban is beva lt, e s mindig nagy o ro met jelent, 

amikor kapok visszajelze st, hogy ez a mo dszer jo .  Ez 

nekem a legjobb aja nde k.  

De l-Amerika ban 2019-ben ke t Diaszpo rata bor is 

le trejo tt.  Ott is hozza  tudtam ja rulni a magyar taní ta si 

tantervvel, tananyag terveze se vel. 

Tala n ami a legjobban szí vmelengeto  te nyezo  az utolso  

e vekben az Ka nya di Sa ndor ba csihoz fu zo dik, aki 

segí tett abban, hogy 2017-ben kiadtak De va n egy kis 

ko nyvemet, cí me „Az Óperenciás tengeren is túl. 

Gondolatok a magyar nyelvről” (Corvin Kiadó). Ez volt 

e letemnek az egyik legmeghato bb pillanata a magyar 

nyelvvel kapcsolatban. Szinte n nagyon meghatott, 

amikor 2013-ban a Magyar Köztársaság elnöke 

kitüntetett az argentínai magyarság identitásának 

mego rze se ben e s a magyar nyelv a pola sa tere n 

szerzett kiemelkedo  e rdemek elismere seke nt. 

Bevallom, nagyon meghatott. 

Ide n, 2020-ban meg nagy o ro mmel mese lhetem, hogy 

a Sze chenyi Egyetemen egy projektbe vontak be, egy 

szake rto i teve kenyse gre a diaszpo ra ban magyar 

nyelvet taní to k segí tse ge re. Ezt is nagy elismere snek 

e reztem! Most azta n neki kell la tni a munka hoz!  

Zsuzsi ko nyve nek bemutato ja n Budapesten az Argentin Nagyko vetse gen 

 Durst Pe ter, Bala zs Ge za, Benedek Zsuzsi,                                     

Maximiliano Gregorio-Cernadas, Sedia nszky Ja nos   
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Azt mondják, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv 

a világon, és felnőtt fejjel nem lehet tökéletesen 

megtanulni. Tapasztalatod szerint, lehet-e, és ha igen, 

mennyi idő alatt lehet magabiztos magyar nyelvtudásra 

szert tenni?  

Igen. Azt mondja k, hogy az egyik legnehezebb nyelv a 

vila gon. Nagyon nehe z a kiejte se, e s nagyon 

ku lo nbo zik ba rmilyen ma s nyelvto l. 

Itt, Buenos Airesben, ezeken a kurzusokon (egyszer 

hetente, vagy ke tszer hetente) lassan haladunk. 

Musza j su lyt fektetni a sze p,  helyes kiejte sre. Ha nem 

javí tom ele gge , uta na ma r ke so , ma r nem lehet a 

megko vesedett hiba kat helyrehozni. E s az az igazsa g, 

hogy ha nem fektetu nk ele g hangsu lyt erre, uta na baj 

van a kommunika cio val, mert nem e rtik o ket. E mellett 

azt sem szabad elfelejteni, hogy akik magyarul 

tanulnak nem karrier miatt teszik, vagy valamilyen 

fontos vizsga miatt, vagy elo rele pe s ve gett, hanem 

a ltala ban e rzelmi okoke rt. A ce l teha t ko zelebb hozni 

o ket a nyelvhez, megszerettetni a nyelvet, ko to de st 

fonni, nem pedig elriasztani. U gy e rzem dupla 

felelo sse g van rajtam: megtaní tani, haladni, 

megszerettetni e s ra ada sul ha lehet, szo rakoztatni  a 

nyelvvel. Eze rt lassan haladunk, lassan, de biztosan. 

Ha a diák szorgalmas, és megírja a házi feladatot, 

komolyan veszi a tanulást, akkor egy év alatt 

megtanul alapszinten beszélni: be tud mutatkozni, 

bemutatja a csala dja t, el tud besze lgetni he tko znapi 

dolgokro l, el tud igazodni a va rosban, tud beva sa rolni, 

egy e tteremben rendelni. Tud egyszeru  ke rde sekre 

felelni, tud ke rdezni,  teha t tud pa rbesze det tartani.  

Egy e v tanula s uta n eligazodik, e s megoldja a dolgait 

Magyarorsza gon. De ez me g nagyon messze van a 

magabiztos nyelvtuda sto l. 

Szerintem ahhoz, hogy egy dia k azt ele rje, 

Magyarorsza gon kell e ljen, belemeru lve a nyelv 

vila ga ba, egyfolyta ban hallania kell a magyar nyelvet, 

e s ra  kell legyen szorulva, haszna lnia kell ba rhogyan 

is. 
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Amikor iskola s dia kjaink 3 ho napra mennek 

Magyarorsza gra, a tuda suk o ria sit ugrik. 

Itt elindítjuk a folyamatot, meggyújtjuk a lángot, 

fűtjük a motivációt, elérjük azt, hogy igenis beszél 

magyarul, majd ku ldju k Magyarorsza gra.  E s ott 

tova bb csiszolja, egyre magasabb szinten!  

Szo val, meg  lehet tanulni!  E rdemes! Nem az a le nyeg 

mennyi ido t vesz ige nybe, hanem tenni kell, le pe sro l, 

lépésre, szórakozva, rendszeresen, szeretettel és 

egyszercsak e szreveszed, hogy gyo nyo ru en besze lsz 

magyarul. 

E s legnagyobb o ro mo m, hogy a magyar nyelv taní ta sa t 

egyu tt ve gezzu k, csala dban, e desanya mmal Micsinay 

Ma ria val e s la nyommal Lajtava ry Zsuzsival, aki 

spanyol-ne met-magyar fordí to . Ha rom genera cio  a 

magyar nyelv megtartásáért! Ez számomra csodás!  

 

Ha rom geneca rio  

Zsuzsi e desanyja val, Benedek La szlo ne  Micsinay Ma ria val e s 

la nya val, Lajtava ry Zsuzsival  
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Annival í gy az augusztus ve gi 

hidegben online besze lgettu nk, 

de mí g engem csupa n az ablakon 

halva nyan beszu ro do  napfe ny 

vila gí tott, a la mpa ra segí te se vel, 

addig Anni a gyo nyo ru , 

vero fe nyes, u vegteto s 

nappalija bo l mosolygott a to le 

megszokott deru vel. Anni terme szetko zeli, a 

me zeskala cs-mu helye nek is helyet ado  nappalija 

nagyon hí vogato . A kert ko zelse ge is fontos, ugyanis 

nagyon e lvezi a kerte szkede st. A napi rutin, a szeretett 

elfoglaltsa gok ve gze se a karante nido szakot 

megko nnyí ti. Csupa n a szeme lyes tala lkoza sok hia nya t 

sajna lja. „Már jó volna találkozni mindenkivel!” A 

testve re vel e s az anyuka ja val ma r majdnem egy e ve 

nem tala lkozhatott, hiszen az e desanyja t a testve re ne l, 

Patago nia ban tett la togata sa alkalma val e rte a 

karante n. Besze lgete su nk ezen pontja n a csala dja ro l 

ke rdeztem. 

Mindkét szülőd magyar származású? 

Igen, mind a ketten. Nagyon kicsike k voltak, a mama m 

8 e ves volt, e s a papa m 12, amikor idee rkeztek a II. 

Vila gha boru  uta n. U gy ismerkedtek meg, hogy ma r a 

nagyszu leim is ismerte k egyma st Magyarorsza gro l. 

Ve letlenu l, ku lo n utakon, de mindke t csala d 

Argentí na ba jo tt, e s itt sem laktak messze egyma sto l. 

Elkezdtek o sszeja rni, ka rtya zni. Lassan lassan í gy 

ismerkedett meg a mama m e s a papa m.  

Otthon is magyarul beszélgettetek? 

Igen, nekem az anyanyelvem a magyar. A no ve rem 

hozta be a spanyol nyelvet az e letembe, mivel elo bb 

kezdte az iskola t mint e n. Magyar csala dke nt e ltu nk. 

MOCSA RY ANNI 

MESE L CSALA DRO L, 

IDENTITA SRO L, ZIK-RO L  

VALLOMA SOK 
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Ahol mi e ltu nk eleinte nem is volt senki sem 

ko ru lo ttu nk, szomsze dok alig voltak. A no ve remmel 

csak egyma s ko zt ja tszottunk. Mikor 11 e ves voltam a 

cserke szek toborozni kezdtek. A mama m ma r volt 

cserke sz, ismerte k. Az egyik nagypapa m a Magyar 

Ha znak az elno ke is volt anno, szo val a magyar ko rben 

ismerte k o ket. De mi olyan 30km-re laktunk ma r akkor 

is Olivosto l, a szu leim dolgoztak, nem volt ideju k 

elvinni minket, í gy addig nem is tudtuk mi az a magyar 

ko r. A toborza s hata sa ra elkezdtem cserke szetre ja rni 

szombatonke nt, de nagyon nehe z volt a beilleszkede s. 

Nem ismertem senkit, e s olyan szavakat haszna ltak, 

amiket persze nem e rtettem, pl. Menj ro zse t szedni!... 

akada lyverseny, forgo szí npad... U jdonsa g volt, de egy 

bara ti ko rbe cso ppentem, nagyon jo  o rssel, 

o rsvezeto kkel. Szombatonke nt í gy ke t-ke t o ra t 

utaztunk busszal, vonattal oda-vissza. Abban az ido ben 

a Zrí nyi Ko r vasa rnap volt. Oda akkor kezdtem ja rni, 

amikor szombatonke nt 2 o ra t tartottak a messzebb e lo  

gyerekeknek is. — Jo l jo tt volna akkoriban a Zoom. —  

Az o rsvezeto i, sege dtiszti vizsga kat, az e rettse git 

letettem. A Zrí nyi Ko rt tova bbra is csina ltam. Amikor 

18 e vesek lettu nk akkor ma r annyira va rtuk, hogy 

tana rok lehessu nk.  

Amióta diákéveidet befejezted, aktív tagja vagy a Körnek 

tanárként is? 

Csak nyolc e v maradt ki, mert amikor megha zasodtam 

— a fe rjem argentin —, akkor Bahí a Blanca ko zele ben 

e ltu nk, majd Mar del Plata lett az otthonunk a 

munkahelyi a thelyeze sek miatt. Amikor 

visszako lto ztu nk u jra belecso ppentem. 

Sok fiatalnak terhes lehet, hogy a szombatjaikat 

lefoglalja a ZIK, a cserkészet... És ha a párjuk nem a 

közösségből kerül ki, akkor nehéz összeegyeztetni a 

magánéletet, és a közösségi életet. 

A fe rjem nagyon pozití van a llt hozza , elfogadta. Azt is 

ta mogadta, hogy a fiunk is megtanuljon magyarul. O  is 

bekapcsolo dott a magyar kolo nia ba. Magyarul is 

megpro ba lt megtanulni. Amikor a fe rjemmel vagyok, 

nem tudom megtenni, hogy csak magyarul besze lek a 

fiammal. Amikor egyedu l voltunk e nekeltem, mese ltem, 

de a fe rjemmel egyu tt dolgoztunk, egy helyen. Mindig 

egyu tt voltunk. Rossz e rze s lett volna, ha a fiammal u gy 

besze lgetek, hogy a fe rjem nem e rti amit mondok.   
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Amikor visszako lto ztu nk, a fiam olyan 8 e ves lehetett, 

ja rt cserke szetre, Zrí nyi Ko rbe. O szto ndí jjal 10 e vesen 

Magyarorsza gra mehetett ha rom ho napra. Most ha 

belegondolok, nagyon mere sz voltam, hogy elengedtem 

teljesen egyedu l. A keresztpapa ja hoz ment egy 

ho napra, uta na pedig a Kala ka egyu ttesbo l Radva nyi 

Bala zsna l lehetett egy ho napot. Az harmadik ho napot 

egy csak magyarul besze lo  csala dna l to lto tte. Tala n a 

sok ko lto ze s miatt sem volt benne ellena lla s az 

utaza ssal kapcsolatban. A ha rom ho nap alatt szinte 

to ke letesen megtanult magyarul. Nagy leheto se g volt. 

15 e vesen is volt Magyarorsza gon, megint ha rom 

ho napra a ZIK-kel, azta n egy e vet a Balassival. A fo  

bara ti ko re most is a magyar ko r, e s a bara tno je is a 

kolo nia bo l van. U gy gondolom, hogy mindent a t tudtam 

neki adni a magyar kultu ra bo l. Szuper boldog vagyok 

eze rt.  

Ez egy életforma, hogy a szombatokat a Zrínyi Körnek 

szenteled... 

Ha rom e ve hagytam abba az aktí v taní ta st. Mindig 

taní tottam, de minden e vvel egyre to bb feladatot 

va llaltam a vezeto se g munka ja bo l is. Annyit utaztam, 

hogy azt mondtam, ha ma r ott vagyok, akkor csina lok 

mindent. Volt hogy ke t o ra t is taní tottam 

szombatonke nt a szerveze si feladatok mellett.  

Miért érezted fontosnak annyi éven át, hogy aktív 

szerepet is vállalj a közösség életében? 

Mindig u gy e reztem, hogy a cserke szet egy e letre szo l. 

Annyi mindent taní tott. Az e letemben mindig, minden 

helyzetben haszna t veszem az ott tanultaknak. Pe lda ul 

az esti o rse g megtaní tott nem fe lni. A cserke szet annyi 

eszko zt ad az e lethez. Nekem nagyon sokat jelentett. E s 

a Zrí nyi Ko rto l is annyit kaptam. A fiam nem tanult 

volna meg magyarul, ha nem ja rt volna Zrí nyi Ko rbe, 

vagy sokkal kevesebbet tudna ma. Annyit kaptam, hogy 

mindig u gy e rzem, hogy sokkal tartozom. Eleinte eze rt 

is taní tottam, de uta na ma r olyan jo l e reztem magamat, 

mert egy olyan jo  ko r, jo  ta rsasa g. Lassanke nt 

bara tokka  is va ltunk. E s a fe rjem is szerencse re nagyon 

jo l e rezte maga t. A magyar nyelv ismerete hia nya ban, 

mikor a fiam ma r nagyobb lett kikopott a ko rbo l, de 

mivel la jta, hogy e n jo l e rzem ott magam, mindig 

ta mogatta a re szve telem.  
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O  diakona tusnak tanul szombatonke nt. Ko zo sen pedig 

egy ideje jelnyelvet tanulunk. Sajnos a sok utaza s egyre 

fa raszto bb; reggel nyolckor indulok, e s de luta n o tkor 

e rek haza minden szombaton. A karante n ideje arra jo  

volt, hogy ezt a fa raszto  ko rforga st megszu ntette, de 

online me gis re szt tudok venni a ZIK e lete ben. 

Sokmindent csina lok a ZIK-en kí vu l is. Ahogyan tudod, 

csina lom a me zeskala csokat is... 

Ez is egy magyaros hobbi. Hogy jött az életedbe a 

mézeskalácsozás? 

Valahol la ttam, ra csoda lkoztam, hogy milyen sze pen 

lehet dí szí teni a me zeskala csot. Ki kellett pro ba lnom. 

Azta n jo tt a kara csonyi va sa ron valo  elada s o tlete, azta n 

szo ltak, hogy a va rosban a nemzetise gek va sa ra n is 

ke pviselhetem a magyarokat. Mindenbe belementem.  

A kalácsrecept otthonról van? Hagyomány volt nálatok a 

mézeskalácssütés? 

Igen, ez is, a bejgli is. Na lunk a kara csony olyan, mint a 

magyar kara csony. Amikor kicsi voltam hozza m a 

Je zuska jo tt. Amikor az iskola ban Papa  Noelro l 

hallottam, a mama mnak el kellett mese lnie hogy van ez. 

A fe rjem azt is elfogadta, hogy a kara csony u gy legyen 

mint a magyar kara csony.  Szerencse re a pan dulce-t 

nem szereti, e n sem, í gy bejgli van helyette. A 

me zeskala cs csala di recept megvolt, azzal kezdtem 

kí se rletezni. Nagyon e lvezem a ke zimunka t. A 

kala csokhoz is csina lok kis dobozka t, kifestem... Nagyon 

szeretem a kara csonyi hangulatot. Mindig az volt a 

tervem, hogy csina ljak egy kara csonyi ta bort. E vekig 

Platanosra mentu nk medence zni a Zrí nyi Ko rrel, ez volt 

a ko zo s kara csonyunk. Jo  lenne ezt a hagyoma nyt egy 

ke t-ha rom napos kara csonyi ta borral fele leszteni; 

ne pdalokat, verseket tanulni, ke zmu veskedni 

kara csonyi hangulatban.  

Említetted, hogy a baráti köröd nagy részét nem a 

magyar körből ismered. Milyen volt magyarként 

Argentínában nevelkedni?  

E n mindenhol, minden ko zo sse gben bu sze n mese ltem, 

hogy magyarul tudok, magyar sza rmaza som van. Ezt 

mindig elmese ltem mindenkinek.  
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Mindig az volt bennem, hogy ez milyen jo . Csak most 

veszem e szre, hogy nekem milyen sok mindent tett 

ahhoz, amilyen most vagyok. Gazdagí tott sok 

szempontbo l. Ahogyan gondolkodom ege szen ma s. 

Fe lig magyarul, fe lig spanyolul — dupla n gondolkodom. 

Mennyivel ma ske pp la tja az e letet az ember csak aza ltal 

is, amit a szu leito l kap, amit a szu leim a te ltek, e s 

a tadtak nekem. A szu leim sosem tudtak visszate rni 

Magyarorsza gra. E n a kapott leheto se gekkel ma r o tszo r 

voltam.  

Milyen volt az első látogatás? 

Nagyon ero s volt. Nekem az egy szuper e lme ny volt. A 

KAPOCS Programmal mehettem elo szo r egy ho napra. A 

Szentha romsa g te ren lakhattunk az egykori 

Pe nzu gyminiszte rium e pu lete ben. Akkoriban Hotel 

Kulturinnovke nt mu ko do tt. Azo ta minden alkalommal, 

amikor Magyarorsza gra la togatok oda vissza kell 

mennem; az „az én magyarországi házam”.  Te l volt, 

elo tte me g sohasem la ttam havat. Ve gig bo gtem, sí rtam. 

Nagyon meghato  volt. Mindaz, amit tanultam, 

taní tottam... ott vagyok, la tom... Nagyon ero s e rze s volt. 

Tana ri utakon is re szt vettem,  nagyon jo  volt ezt 

azokkal a te lni, akikkel a mindennapokban is egy 

ko zo sse g tagjai vagyunk. A Ra ko czi Szo vetse g 

programja val gyerekcsoportot is kí se rhettem 

Magyarorsza gra. A papa me knak Lapujto n volt egy 

ha zuk; ma romos mu emle k. Mocsa ry Antal í ro  volt a 

no gra di va rmegye bo l; az o  ha za volt. Egy ta bla me g o rzi 

az emle ke t. Megla togattam egy unokatestve remmel. A 

papa m megadta annak a budapesti ha znak is a cí me t, 

ahol lakott. Elmentem oda, hogy lefoto zzam neki... 

Mindig szí vesen te rek vissza Magyarorsza gra. 

Anni e desanyja 81 e ves, e letero s asszony, aki most a 

karante n ideje n online elkezdett ne metu l tanulni. 

Utolja ra akkor tanult ne metu l, amikor gyerekke nt 

elhagyva Magyarorsza got egy ideig egy osztra k 

iskola ba ja rhatott. Anni abban bí zik, hogy o t legala bb a 

mama ja e letkedve nek, ennek a pozití v lendu letnek a 

fele vel mega ldja a jo  Isten. Hallgatva a terveit, elne zve a 

kreativita sa t, az e lethez valo  pozití v hozza a lla sa t, azt a 

fa radhatatlan lendu letet, amivel a Zrí nyi Ko rben is 

dolgozik, jo  ge neket o ro ko lt.  
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Vass Ma tya s, a de dapa m 1837. februa r 20-a n szu letett 

Kiskundorozsma n. Taní to i pa lya ja t 1858-ban kezdte 

meg, munka ssa ga folyama n rengeteg publika cio t adott 

ki ku lo nbo zo  nevele si folyo iratokban. To bb elemi 

iskolai tanko nyvet í rt e s szerkesztett, 1872-to l 

szerkesztette a Tanu gyi Lapokat, 1898-ban pedig 

megí rta a Csongra d va rmegyei taní to egylet to rte nete t. 

1870-ben o  indí tva nyozta a Magyar Taní to k Orsza gos 

Bizottsa ga nak megalakí ta sa t, 1899-ben pedig kia llt a 

tanyasi iskola k a llamosí ta sa mellett. Tagja volt a 

Dugonics Ta rsasa gnak, ke so bb pedig a Magyar 

Tudoma nyos Akade mia nak is. Ko nyvei ko zu l Buenos 

Airesben, a Nemzeti Ko nyvta rban is tala lhato k 

pe lda nyok. Szegeden halt meg 1903-ban, ahol ke so bb 

cserke szcsapatot is elneveztek ro la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka lnay La szlo , anyai a gi de dapa m a felvide ki 

Rimaszombaton szu letett 1849 ju liusa ban. 

Budapesten szerzett u gyve di oklevelet, majd 

Nyí regyha za n nyitott u gyve di iroda t. Az í ro i pa lya ra 

40 e ves kora uta n le pett, amikor Ra kosi Jeno to l 

biztata st kapott.  

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 

VASS GYO NGYI 

MESE L CSALA DRO L, 

MAGYARSA GSZERETETRO L 
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Kru dy Gyula maga is to bb í ra sa ban emlí tette, egyikben 

í gy emle kszik vissza ra : „Ka r, hogy nincs meg a 

gyu jteme nyemben ennek a remek, soha vissza nem 

te ro  magyar figura nak a fotogra fia ja, pedig bizonya ra 

sokat a llongott zo ld poszto val leborí tott 

fe nyke pe szge pek elo tt, mert hiszen valaha minden 

valamirevalo  magyar u riember lefotografa ltatta maga t 

a jelento sebb e vfordulo kon.” (forrás: Krúdy Gyula: 

Irodalmi kalendáriom-Írói arcképek) 

Nagyapa m, id. Vass Be la, Vass Ma tya s fia, magyar 

pedago gus, grafikus, festo mu ve sz e s í ro  volt. E desapja 

nyomdokait ko vetve tana rke nt kezdte pa lyafuta sa t. 

Szegeden szu letett 1872-ben, de ro videsen elkeru lt 

Szombathelyre, ahol a Premontrei Gimna zium tana ra 

lett. Az iskola to rte nete ben jelento s szerepet va llalt, 

melyre í gy emle keznek: „Ma r 1895-to l Premontrei 

Gimna ziumunkban taní tott, ahol nemcsak rajzot, 

me rtant, de matematika t is oktatott. Szigoru , de 

jo szí vu  pedago gusra emle keztek egykori taní tva nyai, 

akinek tekinte lye volt az iskola ban. To th Lajos 

nyergesmester Ma ria nevu  la nya t vette felese gu l, 

amivel ve gleg Szombathelyhez ko to tte sorsa t. 

Hamarosan bekapcsolo dott a va ros kultura lis e lete be, 

teve kenykedett a Sportegyletben, szí vesen 

kere kpa rozott, so t egy ví vo  egyesu letet is 

megszervezett az e vek folyama n. Rajczy Imre t, a 

ke so bbi olimpiai bajnokot o  oktatta elo szo r ví va sra. 

Igazi tere azonban a ke pzo mu ve szet volt. Ma r 1903-

ban megtervezte a megyei iparkia llí ta s dí szkapuja t 

(magyaros stí lusban), amelyro l szerencse re fotogra fia 

maradt fenn. Amikor 1920-ban, a legnehezebb 

ko ru lme nyek ko zepette a Vasva rmegyei 

Kultu regyesu let re szeke nt Sze p- e s Iparmu ve szeti 

Iskola t hozott le tre, olyan rendkí vu lit alkotott, hogy 

arra me g Budapesten is felfigyeltek. Ra kos Jeno , a kor 

nagyhatalmu  irodalmi szeme lyise ge (aki Ka lnay 

La szlo t is felkarolta) megla togatta az iskola egyik 

kia llí ta sa t, s az ott la tottakro l rendkí vu l elismero en 

nyilatkozott. Igaz, hogy ez az inte zme ny mindo ssze 

ha rom szemeszter ereje ig mu ko dhetett, azonban to bb, 

ke so bbi mu ve sz is la togatta o ra it, s mai mu ve szeti 

szakko ze piskola nk o se nek tekintheto .  
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Mindezek megalapozta k Vass tekinte lye t, s hamarosan 

a Vasva rmegyei Kultu regyesu let Ke pzo mu ve szeti 

Szakoszta lya nak elno ke lett. Teljesse ggel alkalmas volt 

erre a feladatra, sza mos kia llí ta st, mu ve szeti eseme nyt 

szervezett…” (forrás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vass Be la volt az 1930 e s 1945 ko zo tt mu ko do  Szent 

Ma rton Ce h mega lmodo ja is, mely egy ke pzo mu ve szeti 

ta rsula s volt. Ku lfo ldi u tjain, Olaszorsza gban, 

Ausztria ban szí vesen ke szí tett akvarell ta jke peket, mí g 

otthona ban az olajfeste ket re szesí tette elo nyben. Keze 

alo l portre k, csende letek, ta jke pek egyara nt keru ltek 

ki, melyeket a Vas megyei polga rsa g va sa rolt meg. A 

Vas megyei cserke szet egyik elindí to ja volt. Hala la t 

ge gera k okozta 1934-ben. A Premontrei Rendi Szent 

Norbert Gimna zium e s Mu ve szeti Szakko ze piskola 

minden e vben a ro la elnevezett dí jat az iskola 

legtehetse gesebb dia kja nak í te li oda. Szombathelyen 

leguto bb 2011-ben rendeztek kia llí ta st a mu veibo l.  

A goston Endre ne  Ka lnay Vilma az anyai nagymama m, 

Nyí regyha za n szu letett. Apja val, Ka lnay La szlo val 

Raho ba ko lto ztek (Ka rpa talja), ahol fe rjhez ment 

A goston Endre ko nyvelo ho z. Itt szu letett meg ha rom 

la nyuk, Roza lia, az e desanya m, Erzse bet e s Anna.  

 

id. Vass Be la 

http://szombathelypont.hu/latnivalok/tudosok-muveszek-nyomaban/vass-bela-lakohaz.401/


40 

 

Nagymama mnak, akinek 

csak mi ha rman (Gyo ngyi, 

De nes e s Ma tya s) voltunk az 

unoka i, egy a ltala í rt, 

szomoru  verse t is 

megtala ltam:  

A goston Endre ne   

Ka lnay Vilma 

HATTYU DALOM 

Ja r az ido  kereke, ja r, 
Elsodor mindent ko nyo rtelenu l. 

Kit a hala l ragad el to lem, 

Kit az e let visz el kegyetlenu l. 

Elvitte ke t tenger messzese gbe, 

Hova  me g a so hajom sem e r. 
E s ami nekem megmaradt belo lu k,  

Csak a so va rga s e s a szenvede s. 

O h, ti kegyetlen kilo me terek, 

Ve gtelenbe veszo  utak, 
A va gyam titka t le nem gyo zheti, 

Az e rtelem itt hia ba kutat. 

Ha a szeretetnek sza rnya volna, 

Repu lne k tengereken a t, 

De ro gho z ko to tt, gyarlo  testem 
Nem e rtheti meg a szí v szava t. 

Most megint elment valaki, akit szerettem, 

So te tebb lett az e let ko ru lo ttem. 

E s sí rja na l mega llva ke rdezem: 

Ha t itt ve gzo dik az e let, Istenem? 
De Ti, akik ma r elmentetek, 

S ra tok borul a hala l nagy ne masa ga, 

Nem adtok nekem feleletet, 

Hogy nem to rte nik-e itt minden hia ba? 
O , add Uram, hogy la ssak ve gre, 

Engedd hinnem to retlenu l, 

Hogy megtala lom o ket u jra, 

Hogyha a sor majd ra m keru l. 

Hogyha a testem el is porlad, 
A szeretetem e l tova bb, 

E s egy ma s csillagon megla tom o ket, 

Kik elo ttem mentek a Nagy Kapun a t. 

E s engedd, Uram, hogy e n ma r ne temessek. 

Inka bb haljak meg csendesen. 
S kiket szerettem, legyenek mellettem, 

Mikor a szí vem elpihen. 

(1959. ma jus 27.) 

Ka lnay Vilma 
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E desanya m, A goston Roza lia 1907-ben szu letett 

Raho n. A Trianoni do nte s ko vetkezte ben meneku lt el a 

csala d Magyarorsza gra. Ezt e desanya m itt, Buenos 

Airesben sokat emlegette, hogy nem nekik kellett 

volna elmeneku lniu k Ka rpa talja ro l. Nagyon fa jt neki 

Trianon a tka. 1934-ben hozza ment Vass Be la hoz, 

e desapa mhoz. Ebbo l a ha zassa gbo l ha rom gyereku k 

szu letett, De nes, Ma tya s e s e n, Gyo ngyi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E desapa m, Ifj. Vass Be la 1907-ben szu letett 

Szombathelyen. Elemi iskola ja t a Szombathelyi 

Pu spo ki Elemi Iskola ban ve gezte, majd a Premontrei 

Gimna ziumban e rettse gizett 1925-ben. Festo mu ve szi 

tanulma nyait kora n kezdte, eleinte e desapja 

u tmutata sai szerint 13 e ves kora ban.  

Ka lnay Vilma 

A goston Roza lia 
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Sza nto  Gergely festo mu ve sz tana r vezete se alatt 

dí szletfeste si tanulma nyokat ve gzett, majd ke so bb 

o na llo an ke szí tett szí npadi dí szletet a Pozsonyi 

Szí nha z sza ma ra. E pí te szme rno ki oklevelet 1930-ban 

szerzett a Budapesti Mu egyetemen. Az egyetemi e vei 

alatt is festett Nadler Ro bert, Jaschik A lmos tana rok e s 

Bory Jeno  szobra sz kezei alatt. Ví vni is tanult 

e desapja to l, id. Vass Be la to l, akinek ko szo nheto en a 

ko ze piskolai e vei alatt to bb ví vo verseny gyo ztese lett. 

Sopronban keru leti felno tt ví vo bajnoksa got nyert a 

csapata val. Sportkarrierje azonban egy se ru le s miatt 

kette to rt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szombathelyen a ke t vila gha boru  ko zo tt mu ko do  

e pí te szek ko zu l a legfiatalabb s tala n a legí ge retesebb 

volt ifj. Vass Be la. Tehetse ge t minden bizonnyal 

e desapja to l o ro ko lte. Ko ze pu leteket, lako ha zat, iskola t, 

ko rha zat, villa t tervezett e s e pí tett. A ko rnyezo  

falvakban ne piskola t, csala di ha zakat, a Balatonna l 

to bb nyaralo t is le tesí tett. To bb e pí te szeti versenyen is 

kiemelt dí jaza sban re szesu lt. Mu emle kve delemmel is 

foglalkozott; a nemzeti e rte kek ve delme vel, ami azta n 

ege sz e lete ben szí vu gye lett. Felte rke pezte a Vas 

va rmegye mu emle keit, az o sszegyu jto tt anyagot 

kia llí totta, hogy a ko zve leme ny figyelme t felhí vja a 

mu emle kve delemre. Vass Be la e lete a ma sodik 

vila gha boru  ko zeledte vel ma s ira nyt vett.  

Ifj. Vass Be la 
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A Felvide k 1938-as visszakeru le se vel kinevezte k 

Kassa va ros fo me rno ke nek. Itt is sza mtalan munka ja, 

projektje valo sulhatott meg. 

A ha boru  kito re sekor a csala dot biztosabb helyre 

ku ldte, a Balaton melle . A m ez csak a kezdete volt a 

meneku le snek. Nagy nehezen ra vette e desanya mat, 

hogy menju nk ki az orsza gbo l, menju nk 

Ne metorsza gba. Ez anya mnak nagyon neheze re esett, 

hiszen ha rom kisgyerekkel, egyedu l kellett elhagynia 

szeretett szu lo fo ldje t. Pa r ho nap mu lva sikeru lt isme t 

o sszekeru lni, de az e rze s leí rhatatlan volt: kisemmizett 

meneku ltke nt sirattuk az elvesztett haza t, a 

szertefoszlott terveket, a megto rt pa lyafuta st, az 

o sszedo lt csala di fe szket. E s me gis ero t kellett 

gyűjteni, tovább kellett élni a családért, a jövőért! 

E desapa m Ne metorsza gban u jra elkezdett festeni, 

mint mege lhete si forra s. E s azokban a nyomoru sa gos 

ido kben volt, aki e rte kelte a mu ve szete t e s va sa rolt 

ke peket! Ennek ko szo nheto en e ltu k tu l azt a ne gy e vet. 

A Vo ro skereszt re ve n kaptunk kiva ndorla si engede lyt, 

az elso t Argentí na bo l. I gy elindultunk Pa rizson 

keresztu l, a Le Havre kiko to ben felsza lltunk a 

Jamaique hajo ra, e s 1948. augusztus 1-je n e rkeztu nk 

meg Argentí na ba. Apa m a spanyol nyelvet a hajo n 

tanulta meg, szinte to ke letesen.  

Buenos Airesben a Hotel de Inmigrantesben kaptunk 

sza lla st egy ho napra. Itt azta n a lla st szerzett a 

Ministerio de Obras Pu blicasban, ahol a diploma ja t 

nem ismerte k el.  

Ne metorsza gban 
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E pí te szme rno ki munka t ke rtek to le, olyat, amit ma s 

nem akart elve gezni, de csak rajzolo i fizete st kapott. 

De o  ennek is o ru lt, a fontos az volt, hogy ve gre megint 

tervezhetett, a csala d mege lhetett e s mi, gyerekek 

tanulhattunk, befejezhettu k az egyetemet. U jra festeni 

kezdett, argentin te ma kat, hiszen rengeteg festo i 

leheto se g rejlik ebben a gyo nyo ru  orsza gban. A 

ke peivel ta rlatokon, kia llí ta sokon vett re szt, eladni is 

tudott belo lu k. 

Lelki sebei lassan behegedtek, magyar o ntudata t u j 

magyar tervek élesztették, a tett embere volt. 

Tiszta n la tta, hogy a cserke szetben milyen 

magyarságfenntartó erő van, ezért a cserkészetet 

minden ereje vel ta mogatta. Sok e ven keresztu l ja rt a 

ta borokba, ahol jo  magyarosan, í zletesen fo zo tt, e s 

magyarsa gra taní totta a fiatalokat. Bizony, sokan, ma 

ma r felno tt cserke szek emle keznek szeretettel Be la ba ’ 

ne ha szigoru , de vida m, jo kedvu , jo humoru  

terme szete re, apai jo tana csaira e s fo leg 

pe ldamutata sa ra a magyarsa gszeretetben. 

1981-ben e rte az utolso  megpro ba ltata s, agyve rze st 

kapott. Hihetetlen akaratereje me g re szben 

helyrehozta be nula sa t: jobb keze vel ma r nem tudott 

festeni, de balke zzel megtanult. Ez utolso  korszaka nak 

ke peibo l me g re szt vett kia llí ta sokon. 

Besze dke pesse ge t ma r nem kapta vissza, e s lassan, de 

biztosan leto rte ero s akarata t a me g ero sebb betegse g. 

Ifj. Vass Be la hosszu  szenvede s uta n 1987 a prilisa ban, 

80 e vesen hunyt el Buenos Airesben. 

Apja nyomdoka n haladva ege sz e letre kihatott 

magyarsa gszeretete e s felelo sse gtudata, ko ze leti 

szerepva llala sa, rajonga sa a sze pe rt, a mu ve szete rt, a 

nemzeti e rte keke rt. Nagyon meghato  volt sza momra, 

hogy ide n megkeresett egy szombathelyi 

e pí te szme rno k, Balogh Pe ter, aki elku ldo tt nekem egy 

cikket e desapa mro l, ami a TE R u jsa g 14. e vfolyama nak 

1. sza ma ban jelent meg 2017-ben. (Az emlí tett sza m itt  

elérhető.) 

A szu leink legfo bb gondja volt, hogy a gyerekeket 

megtartsa k magyarnak, í gy cserke szetre e s magyar 

o ra ra is ja rtunk elo szo r Girsik Ge za hoz e s Piri ne nihez, 

majd az 1955 ko ru l megalapí tott Zrí nyi Ifju sa gi Ko rbe.  

https://vmek.hu/hu/ter-ujsag/2017-marcius/
https://vmek.hu/hu/ter-ujsag/2017-marcius/
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E desapa m felke rte Sa fra ny Gyo rgyi ne nit, hogy 

taní tson magyar ne pta ncot a gyerekeknek, aki ma r 

megkezdte a platanosi apa caiskola ban a magyar 

ta ncok taní ta sa t. Ekkor kezdtem el e n is ta ncolni a 

ba tya mmal, De nessel. 12 e ves koromban felle ptu nk 

Ambassadorban e s to bb szí nha zban is, majd a csoport 

is kezdett kialakulni. Elso  felle pe seink ko zo tt a Mar del 

Plata Dia de los Inmigrantes eseme nye szerepelt, ami 

nagyszeru  e lme ny volt sza munkra. Re szt vettu nk egy 

nemzetko zi ta ncversenyen is, ahol ma sodik helyeze st 

e rtu nk el. 1959-ben megalakult a Regős 

Táncegyüttes Vass Dénes, bátyám vezetésével. Az 

egyu ttes sza mos rendezve nyen, belfo ldo n e s ku lfo ldo n 

is szerepelt (Santa Fe, Co rdoba, Chaco stb.)  

 

 

 

 

 

Vass Gyo ngyi 
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1977-ig ta ncoltam, az utolso  elo ada som a Szent La szlo  

ba l volt a Centro Asturianoban, Vincente Lo pezben. Ezt 

ko veto en fe rjhez mentem, ke t gyerekem szu letett, 

Gabriela e s Ma tya s, egyetemre mentem, majd a Sandoz 

gyo gyszergya rto  ce gne l dolgoztam szeme lyzeti 

igazgato ke nt, teha t nagyon elfoglalt voltam. 2004-ben 

u jra tala lkoztam gyerekkori bara tno mmel, Kerekes 

A gival, aki Neuquenben e lt, e s gondolkozni kezdtu nk, 

hogy indí tsunk magyar ta nco ra kat azokkal, akik 

elmaradoztak a magyar ko rbo l. E desanya m 100. 

szu lete snapja n, 2007-ben elkezdtu k megszervezni a 

bara taink toborza sa t, e s me g abban az e vben elindult 

az Oleander csoport Natalia Roglich tana rral.  
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A kezdeti ce lunk nem a felle pe s volt, de ma r az elso  

ho napokban meghí vtak minket Gral. Du Graty-ba, 

ahova  a Rego s Ne pta ncegyu ttessel ko zo sen mentu nk.  

Ke so bb ma s helyszí neken is szí npadra le ptu nk. Az 

e vek alatt to bb tana runk is volt, de a Ko ro si Csoma 

Sa ndor Programnak ko szo nheto en 2014-to l 

rendszeresen kaptunk ta nctana rt Magyarorsza gro l. 

Tibor e s Mariann o szto ndí jas tana rok o szto no ztek 

minket, hogy vegyu nk re szt a De l-Amerikai Magyar 

Ne pta nctala lkozo n elo szo r Montevideo ban, majd 

Buenos Airesben. Az elmu lt e vekben sokan jo ttek-

mentek a csoportban, argentin sza rmaza su ak is. Mi 

mindenkit befogadtunk. Meg tudtuk mutatni 

mindenkinek a ta ncokat, a dalokat, a ne pzene t, amit 

szerencse re szeretu nk, e s í gy maradtunk meg 

mostana ig. Eltelt 14 e v, de a mai napig fontos neku nk a 

csoport, van lelkesede s e s o ro m. Egy sze p bara ti 

társaságot alkotunk, remélhetőleg még sok évig.  
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BEVEZETE S 

Szeptember 8-a n, Martí  Tibor KCSP o szto ndí jassal a 

“Magyar történelem és kultúra” elo ada ssorozatunk 

kerete ben ku lo nleges alkalmat szerveztu nk. Meghí vott 

elo ado nk volt dr. Cseri Miklo s, a Szentendrei Szabadte ri 

Ne prajzi Mu zeum fo igazgato ja. A felke re s aktualita sa t 

az adta, hogy jelenleg e pp u ton van Magyarorsza gra egy 

1917-ben, magyar bevándorlók által épített ház, 

több tucat mezőgazdasági, gazdálkodási eszközzel, 

régi szállítóeszközökkel, nagyon régi használati 

tárgyakkal együtt (bútorok, evőeszközök,... azokból 

az e vekbo l). Mindezt eredeti helye ro l, Chaco bo l, Villa 

Angela bo l ko lto ztetik a Szentendrei Skanzenbe. 

Szerkezeti elemeket, a ha z eredeti nyí la sza ro it, 

va lyogfalak darabjait,... Mindent odasza llí tanak, ami a 

ha z pontos rekonstrukcio ja hoz szu kse ges.  

A Skanzen igazgato i to bb alkalommal ella togattak Villa 

Angela ba, hogy gyu jte seket ve gezzenek. Ezek sora n itt 

Chaco ban a to lu nk telheto  legjobb szakmai 

egyu ttmu ko de st biztosí tottuk. 

Elke szí tettu k a ha z e pí te szeti terveit, amelyek 

eredetileg soha nem ke szu ltek. Egy olyan e pí tme nyro l 

van szo , amelyet fo ldmu vele ssel foglalkozo  

nagyszu leink ige nyei e s elke pzele sei hí vtak e letre, 

annak jegye ben, amit ma "ne pi e pí te szetnek" nevezu nk 

e s amelyben nagyszu leink akkori te rbeli eloszla sra 

vonatkozo  elke pzele sei e rve nyesu ltek.  

TISZTELETBELI MAGYAR KONZUL, CHACO 

Fordították: Martí Tibor és Vágási-Kovács Anna 

MAGYAR EMIGRA NSOK 

E PI TE SZETE 

PAJOR SA NDOR, E PI TE SZ                

Az 1917-ben e pí tett, magyar emigra nsok ha za 
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O k, e s szinte az o sszes to bbi magyar beva ndorlo , 

fo ldmu veske nt e rkeztek Chaco ba, ehhez e rtettek, nem 

pedig ha zak e pí te se hez. Ha zaikat olyan mo don 

e pí tette k, hogy azok a mindennapi e let ige nyeinek e s 

szu kse gleteinek megfeleljenek: a munkave gze s, a 

le tfenntarta s ko vetelme nyeinek, illetve az e lelem 

biztosí ta sa hoz e s a pihene shez szu kse ges felte teleknek. 

Mindezt a vad e s bara tsa gtalan vide k ko zepe n kellett 

megvalo sí taniuk, ahova  azokban az e vekben e rkeztek. 

Az elo ada son sza mí thattunk Magyarorsza g Buenos 

Aires-i nagyko vete, dr. Gele nyi Csaba e rte kes 

jelenle te re e s szavaira. Megtiszteltete s sza munkra, 

hogy elo ze kenyen elfogadta a felke re st. Nagyko vet u r (a 

ha z Magyarorsza gra sza llí ta sa hoz szu kse ges 

engede lyeztete s sora n) ke pes volt o sszefogni a 

sza mtalan bu rokratikus papí rmunka t, amivel a ha z 

u gye vel kapcsolatban szembe kellett ne znu nk. Szo lt a 

ha z kultura lis e s to rte nelmi e rte ke ro l, a 

Magyarorsza gra, a Szentendrei Szabadte ri Ne prajzi 

Mu zeumba valo  sza llí ta s gesztusa nak jelente se ro l e s 

jelento se ge ro l mind Magyarorsza g mind Argentí na 

sza ma ra, valamint ku lo no sen a chaco i diaszpo ra, de az 

ege sz argentin magyar diaszpo ra sza ma ra hordozott 

u zenete ro l is. 

Egyu ttal felke rtu k az elo ada sra Zsonda Ma rk kultura lis 

antropolo gust, akinek szeme lye ben a chaco i diaszpo ra 

avatott ismero je t e s kutato ja t szo laltattuk meg. Ma rk 

o szto ndí jaske nt hat e ven keresztu l rendszeresen 

ella togatott va rosunkba, e vente hat ho napot to lto tt itt. 

Minden tanya t, minden ha zat e s minden magyar 

csala dot megla togatott ezen a vide ken.  

Dr. Cseri Miklo s Chaco ban 
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Az itt e lo k szeme lyes megismere se, a kutata sai e s a 

tapasztalatai hozza ja rulnak ahhoz, hogy a Szentendrei 

Skanzen a ha zon keresztu l be tudja majd mutatni a 

chaco i magyarsa g szellemise ge t e s lelku lete t. 

O sszefoglalva, nagyon ku lo nleges nap volt ez 

sza munkra. Egyetlen virtua lis eseme ny kerete ben 

ennyi neves szeme lyise get tudtunk o sszehí vni 

kisva rosunkbo l: ez nagy o ro mmel to lt el bennu nket. Az 

Argentí nai Magyar Inte zme nyek Szo vetse ge nek elno ke, 

Redl Isabel meghato  szavai a magyar identita sro l 

mege rintettek bennu nket. Arro l besze lt, mennyire 

fontos, hogy a magyar nemzet vila gszerte sze tszo rt 

tagjai soha ne hagyjanak fel az intenzí v munka val, a 

magyar identita s mego rze se e rdeke ben, mindig a 

magyar e rte keket tartva szem elo tt. 

Ve gu l a hí res argentin humorista e s mesemondo , Sen or 

Luis Landriscina, Villa Angela fia, egy olasz beva ndorlo  

gyermeke is velu nk tartott, aki va rosunkban, spanyol 

beva ndorlo k ha za ban nevelkedett. O  olyan valaki, aki 

ege szse ges humora e s me ly ko lte szete re ve n e lete 

eddigi 85 e ve sora n olyan mo don tudta megismertetni  

Chaco tartoma ny beva ndorlo  kultu ra ja t Argentí na val e s 

a vila g ku lo nbo zo  orsza gaival, mint senki ma s. Egy 

tartoma ny jo tt le tre e s fejlo do tt a fo ke nt ko ze p-euro pai 

beva ndorlo k keme ny munka ja nak ko szo nheto en, akik 

akkor e rkeztek ide, amikor itt me g semmi sem volt. 

Sem va rosok (csak ne ha ny), sem utak, sem 

ko zigazgata s, sem bank, semmi... csak megmu vele sre 

va ro  szu z fo ld. Erre jo ttek o k: dolgozni e s egy 

tartoma nyt le trehozni. 

Don Luis, akit Argentí na ban csak í gy hí vnak, mesteri 

mo don mondja el mese iben e s verseiben Chaco 

beva ndorlo inak to te nete t: szavaival e s anekdota ival 

o rvendeztetett meg bennu nket ezen a napon. 

Mindehhez hozza ja rult a to bb tucatnyi kedves, re gi 

bara t ta rsasa ga, akik, mondhatjuk, ma r a llando  

ko zo nse get alkotnak e s rendszeresen re szt vesznek a 

kedd de luta ni „Magyar történelem és kultúra” elo ada s-

sorozat alkalmain. Nagyon kedves sza munkra az 

elo ada sok megszerveze se nek feladata, hiszen a ltala 

megmutathatjuk magunkat a vila gnak, la thato va  

va lunk, elmondhatjuk, hol vagyunk e s kik vagyunk. 
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A MAGYAR EMIGRA CIO  E PI TE SZETE 

A GRINGO  HA Z 

 

Argentí na ban e s Uruguayban a „gringo ” szo t azokra az 

euro paiakra szoka s haszna lni, akik a 19. e s a 20. sza zad 

folyama n e rkeztek nagy to megekben ezekbe az 

orsza gokba. 

A kifejeze st azokra a vide ki teru leteken e lo  lakosokra is 

szoka s e rteni, akik az emlí tett emigra nsok 

lesza rmazottai. 

A Buenos Aires-i kiko to be e rkezo  magyar beva ndorlo k 

ko zo tt voltak, akik u gy do nto ttek, hogy ebben a 

nagyva rosban maradnak, e s voltak olyanok, akik a 

vide ki tartoma nyok felkerese se t va lasztotta k, szem 

elo tt tartva a jo vo beli leheto se geket, noha a fo ldrajzi 

adottsa gok sokszor bara tsa gtalanok voltak, e s az 

e rintetlen, vadon jellegu  teru leteken gyakorlatilag 

mindent nekik kellett megteremteniu k. 

Azok, akik a mi Chaco nk teru lete re e rkeztek, to bbnyire 

a Colonia Juan Jose  Paso teru lete n (Villa Angela e s Du 

Graty ko zo tt elteru lo  te rse gben) telepedtek le, e s szinte 

egyszerre kezdte k el e pí teni ko zo s o sszefoga ssal a 

Szent Jo zsef-ka polna t a Pueblo Dí az nevu  teru leten, 

ne ha ny kilome terre a jelenlegi Villa Angela to l. Ez a 

ka polna volt a tala lkozo helyu k vasa rnaponke nt: 

nemcsak a hite let miatt, hanem aze rt is, mert 

tala lkozo ik alkalma val besze lhette k a nyelvu ket, 

elmondhatta k egyma snak a rokonok hí reit, 

megoszthatta k a kapott leveleket e s segí tse get 

toborozhattak minden egyes csala d ha za nak 

fele pí te se hez. 

Visszate rve te ma nkhoz, megjegyzem, hogy akik 

lako helyeiket a va rosban e pí tette k, azoknak 

alkalmazkodniuk kellett a va rosi me retekhez, amelyek 

valo ban nagyon szu k telkeket jelentettek, alig to bb 

mint 8 me ter sze lesse ggel, ha trafele  pedig hosszabb 

kiterjede ssel. Azok viszont, akik a tartoma nyokba, 

pe lda ul Chaco ba utaztak, olyan helyeken e pí thette k 

ha zaikat, amelyek szinte „ve gtelennek” voltak 

mondhato k, vagyis a fo ldteru let gyakorlatilag 

korla tlanul bee pí theto  volt. 

Ennek megfelelo en, tipolo giai szempontbo l ke t jo l 

elku lo ní theto  ha ztí pus jo tt le tre.  
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E rdemes tiszta zni, hogy a letelepedo k olyan szeme lyek 

voltak, akik gazda lkodo  fo ldmu veske nt, illetve 

mezo gazdasa gi munka sokke nt ha zaik fele pí te sekor az 

egyszeru se gre e s a funkcionalita sra to rekedtek, vagyis 

fo  ce ljuk az volt, hogy a ha zak a munka e s a pihene s 

alapveto  szu kse gleteinek, valamint a csala di egyu tte le s 

alapveto  ige nyeinek feleljenek meg. 

Mindenesetre vannak ko zo s, va ltozatlan funkcio k (aka r 

a va rosban, aka r vide ken), mint pe lda ul a kert, a 

veteme nyes, a konyha a kemence vel e s az udvar. 

A va rosban viszont a hosszu telkes bee pí te s miatt a 

"chorizo tí pusu  ha zak" va ltak ne pszeru ve , vagyis a ha z 

helyse gei egyma sbo l nyí ltak ko zbeiktatott 

fe nyudvarokkal, e s hosszu  folyoso  ko to tte o ssze a 

helyse geket ege szen az utcafrontto l a telek ve ge ig. 

Innen ered a neve: chorizo (kolba sz) ha z. 

Vide ken, mivel nincsenek kataszteri korla toza sok, mint 

a va rosban, a ha zhata rokat maguknak kellett 

megalkotniuk. Ezt horgonyzott dro tkerí te ssel ve gezte k 

(mivel ezzel megelo zte k, hogy az a llatok 

elko boroljanak, e s a veteme nyeskertet is ve dte elo lu k), 

ami arra is szolga lt, hogy kerí te ssel elva lasztott 

telekre szeket alakí tsanak ki a birtokon: a 

veteme nyeskert, a tanya, ko rbevette a ha zat, e s de l fele  

volt egy baromfiudvar (fontos volt a ta jola sa a szagok 

elkeru le se ve gett), aminek kis ba dogteteje volt, e s 

alatta a tyu kok e s a kakasok kis fadeszka s o la is helyet 

kapott), azta n ott volt me g az agyagkemence 

ku lo nva lasztva a to bbi szektorto l, mo go tte pedig a 

citrusfe le k kaptak helyet. Mindegyik egyse g dro tha lo val 

e s kifele  nyí lo  vasajto kkal volt egyma sto l elhata rolva. A 

rugo kkal ella tott ajto k magukto l is becsuko dtak. 

A ha z nagyon egyszeru  volt: fe m, ereszcsatorna fele  

lejto  teto , ami elvezette az eso vizet egy ciszterna ba, 

meszelt, mindig fehe rre festett va lyogfalak, konyha, ke t 

ta gas ha lo szoba e s a ha z ve ge ben fu rdo szoba. A ma sik 

fu rdo szoba t a ha zto l kb 20m-re, de li ira nyba e pí tette k 

(Chaco ban az uralkodo  sze lja ra s e szaki). Minden teret 

de lkeleti ira nyba, az udvar fele  ne zo  nagy torna cos 

erke ly fogta o ssze. Ez a terasz volt a mindennapok 

e lettere; e tkezo ke nt, nappalike nt, is szolga lt, tere volt a 

munka nak e s a pihene snek egyara nt. 
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Volt a ma sik oldalon, e szakon, egy dí szes, szí nes 

u vegkazetta s ajto . Ez volt a fo ajto . 

A ha z a baromfiudvarral, e s a veteme nyessel egyu tt egy 

e pu letcsoport re sze t alkotta k; ami azon udvar ko ru l 

csoportosult, ahol dolgoztak, e s la togato kat fogadott az 

ott lako  csala d. Ez az udvar mindenfe le 

munkave gze snek helyet adott; a szekereken vitt 

zsa kokat meg tudta k to lteni a ruval, hogy elvigye k a 

faluba; volt egy e le skamra, amely a rut biztosí tott a 

gazda lkodo knak e s a munka soknak. A traktornak volt 

gara zsa (emle kszem egy piros jelre "Kossuth"), az 

auto knak, a szekereknek, mindegyiknek volt egy 

gara zsa vagy szerelo  fe szere, de e pí tettek ne ha ny nagy 

helyise get is, amelyek a gabonafe le k (kukorica e s cirok) 

ta rola sa ra szolga ltak, ba r amikor Jancsi ba tya m 

megno su lt, ez volt a ha lo szoba ja. 

Ilyen volt ez a ha z; kicsi, egyszeru , funkciona lis, de egy 

a to bbi ide e rkezo  magyar csala dhoz hasonlo an, dolgos, 

a vide ki e let ira nt elko telezett magyar csala d a ltal 

teljesen belakott ha z: 

Fo ldmu vele s, vete s e s betakarí ta s... ez volt a napi 

feladat... gondoskodni a ví zro l, megjaví tani a 

szersza mokat — amelyeket sokszor o k maguk 

ke szí tettek — mindent otthonaikban csina ltak, diszno k 

tenye szte se vel biztosí totta k az e lelmiszert, tehenek 

tarta sa val volt teje a csala dnak, tyu kokat tartottak, 

mindenhova gyu mo lcsfa kat u ltettek; mindezt teljes 

ege sze ben a Skanzen meg fogja e pí teni, hogy 

reproduka lja a chaco i magyarsa g mindennapjainak egy 

szelete t. 

Tucatnyi chaco i magyar csala dot la togatott meg 

szeme lyesen a Skanzen fo igazgato ja e s 

igazgato helyettese; nem is egyszer, hanem ke tszer is 

ne ha ny e ven belu l. Gyu jto ttek ha ztarta si cikkeket, 

bu torokat, munkaeszko zo ket, so t, gyerekja te kokat is, 

amelyeket Juan Jose  Paso ege sz tartoma nya bo l 

adoma nyoztak a csala dok.  

Dr. Cseri Miklo s Chaco magyarsa ga nak egy olyan 

szeglete t ismerte meg, amely csaknem egy e vsza zadon 

a t hallgatott. Egy nagyon szorgalmas ko zo sse g, amely 

több generáción keresztül fenntartotta a magyar 

értékeket és a magyar szellemiséget.  
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És ma a nagyszüleink szimbolikusan "hazatérnek" 

szülőföldjükre, a Skanzennek köszönhetően; már 

ÖRÖKKÉ! 

Minden o ssze lett gyu jtve, oszta lyozva lett. A ha zat 

felme rte k, vagyis elke szu lt az e pí te szeti terve (ami 

kora bban nem ke szu lt) e s me terro l me terre le lett 

me rve, hogy ke so bb a mu zeumban u jra lehessen 

e pí teni. 

Minden ta rgyat Villa Angela Magyar Ta rsasa ga gyu jto tt 

o ssze, to bb e ven keresztu l sza mtalan bu rokratikus 

elja ra st kellett keresztu lvinni, mire engede lyezte k a 

Magyarorsza gra exporta la sukat. Ezeke t a ta rgyake t, 

melyek o ria si, sza mokban ki nem fejezheto  kultura lis 

e rte kkel bí rnak, gazdasa gi e rte kkel viszont nem, eze rt 

nehe z volt a va mjegyze k o sszea llí ta sa, ami viszont az 

exporta la s elengedhetetlen felte tele. 

Ve gu l, Magyarorsza g Nagyko vetse ge nek, ko szo nheto en 

dr. Gele nyi Csaba nagyko vet u r fa radsa gos, o nzetlen 

munka ja nak, az Argentin Ku lu gyminiszte riummal, e s a 

va mhato sa ggal sikeru lt egyeztetnie, elve gezte az o sszes 

adminisztratí v, jogi elja ra st, megvalo sí totta a ta rgyak 

sza llí ta si felte teleit — tisztí ta s, ferto tlení te s — e s a 

gondos csomagola sukat — tekintettel a rakoma ny 

to re kenyse ge re. Avellaneda kiko to je bo l indult a 

sza llí tma ny, majd Hamburgba e rkeze se uta n 

sza razfo ldo n viszik tova bb Szentendre re, hogy me lto  

helyre keru ljo n a Skanzenben.    

Szeme lyesen is reme lem, hogy ez a "kultura lis e rte k" a 

Skanzenben be tudja majd tölteni a küldetését, 

hogy megismertesse a látogatókkal a chacói 

diaszpórát, a Dél-Amerikába emigrálásuk utáni 

életmódjukat, és a Skanzen minden látogatója tudja 

majd e rte kelni a ltala azt az ero feszí te st, amit ezek a 

magyarok egy olyan tartoma ny megszila rdí ta sa ba 

fektettek, mint Chaco Argentí na ban; egy tartoma ny, 

melyet az ez elo tt 100 e vvel e rkezett euro pai 

beva ndorlo k ko zo sse gei kova csoltak. 

Megragadom az alkalmat Magyarorsza g nagyko vete 

nagyszeru  munka ja nak elismere se re. Az o sszes chaco i 

magyar, e s merem a llí tani, hogy az orsza g o sszes 

magyarja neve ben szeretne k ko szo netet mondani 

mindeze rt. Az emberek, az ido  e s az ero forra sok ilyen 

ereju  mozgo sí ta sa reme nyteljes a jo vo re ne zve.  
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Dr. Cseri Miklo s, a Skanzen fo igazgato ja, ido t, e s 

energia t szentelt arra, hogy beja rja Juan Jose  Paso 

tartoma ny minden egyes ne gyzetkilome tere t, 

megla togatva, megismerve minden csala dot... e s o k 

ezzel egyido ben rengeteget tettek aze rt, hogy ma ide 

eljuthattunk; a legkisebb ta rgyto l kezdve (ami tala n egy 

ke pkeret volt), a szeke ren a t, az eke ig, ami a chaco i 

fo ldet sza ntotta, sza mtalan szeme lyes ta rgyat 

aja nlottak fel. 

Dra ga bara tom, Zsonda Ma rk, aki e veken keresztu l 

beja rta ege sz Chaco t, re szletesen megismerve a 

diaszpo ra t, tiszteleten, e s bara tsa gon alapulo  

kapcsolatokat e pí tett, amit mindannyian kincske nt 

becsu lu nk.   

Ko szo no m mindenkinek a ha z bemutata sa nak 

leheto se ge t, ami a nagyszu leim ha za volt, ahol 

gyerekke nt futka roztam az udvaron, ahol la ttam a 

nagymama mat su tni-fo zni abban az agyagos 

kemence ben olyan finomsa gokat, amelyek í ze t soha 

nem feledem. 

Nagyon sze pen ko szo no m, kedves ko zo nse g! 

Terezia unokatestve rem, Ilona nagymama, Marcelo testve rem,              

Ja nos nagypapa e s jo magam, Pajor Sa ndor 
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Három magyar Lord Bizonya ra egyedu la llo  az angol 

to rte nelemben, hogy pa r e ven belu l ha rom ugyanabbo l 

az orsza gbo l sza rmazo  e s ugyanolyan foglakoza su  

szeme lyt nevezett ki a kira lyno  lordnak, ami azt 

jelentette, hogy felso ha zi tagok lettek: Bauer Pe ter 

Tamás (Lord of Market Ward 1968-ban), Káldor 

Miklós (Lord of Newnham 1974-ben) és Balogh 

Tamás (Lord of Hampstead 1983-ban). Úgy 

ismerte k o ket mint “The Lords of Budapest”, a 

budapesti lordok. Ketto ju k nagyon hasonlo  

e letpa lya ro l indult: Ka ldor tudoma nyos te ren, mí g 

Balogh a gyakorlatban volt sikeresebb. Politikai 

kapcsolataik, e les eszu k e s ido nke nt vitriolos stí lusuk 

miatt "szo rnyu  ikreknek", "magyar maffiának” is 

bece zte k o ket. A hí res e szak-amerikai ko zgazda sz, 

Milton Friedman, így jellemezte őket Budára és 

Pestre utalva: "Buda and Pest". A pa ros becene v 

inka bb a ku lo nbse geket jelo lte: Ka ldor jovia lis, 

kerekded, deru s ember volt, mint Buddha, a szika r, 

sova ny Balogh cinizmusa, kí me letlen stí lusa pedig 

valo szí nu leg a pestist ide zte fel a ne vado ban. Ka ldor 

ne gy la nygyerek apja, hu se ges fe rj, Balogh to bbszo r 

ha zasodott, legenda s no csa ba sz, a ha boru  ideje n a 

besorozott oxfordi fe rjek nemezise. Itt hozza tenne m, 

hogy kevesen tudja k, hogy a XX-ik sza zad egyik 

legbefolya sosabb ko zgazda sza, a Nobel-dí jas Milton 

Friedmann, egy  beregsza szi magyar zsido  ha zaspa r, 

Friedman Jeno  e s Landau Sa ra Etelka fia, akik otthon 

egyma s ko zo tt magyarul besze ltek.  

Ka ldor e s Balogh a Ka rma n Mo r a ltal alapí tott 

mintagimnáziumba jártak, mint annyi nagy 

magyar tudo s. Ko ztu k a fizikusok Ka rma n To dor (Mo r 

fia), Szila rd Leo  e s Teller Ede, a vegye sz Ku rti Miklo s, a 

feltala lo  me rno k Kando  Ka lma n, a fizikoke mikus 

Pola nyi Miha ly, aki a Nobel-dí jas Pola nyi Ja nos apja 

volt.  

A XX. SZA ZADBELI BRILLIA NS 
MAGYAR KO ZGAZDA SZOK 

GENERA CIO JA 

- Második rész - 

SZE KA SY MIKLO S 
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Mindketten a budapesti Pa zma ny Pe ter 

Tudoma nyegyetemen doktora ltak: Ka ldor jogot tanult, 

Balogh a llamtudoma nyt, e s uta na indí totta k be 

ko zgazda szi pa lya jukat, elo bb Berlinben, majd Ka ldor 

a London School of Economicson, Balogh a Harvard 

Egyetemen végzett posztgraduális tanulmányt. 

Pa lya ikat John Maynard Keynes egyengette, soka ig 

me g az o  laka sa t is be relte k. Ka ldor nemsoka ra 

Cambridgebe került, Balogh pedig Oxfordba.  

Káldor Miklós (1908, Budapest – 1986, 

Cambridge) – Lord of Newnham miután 1932-ben 

Anglia ban telepedett le, a London School of Economics 

tana rsege de lett, majd 1949-ben a Cambridge Egyetem 

King’s College docense 1966-ig, ve gu l a Politikai 

Gazdasa gtan Tansze k professzora 1975-ig. Az 1950-es 

1960-as e vekben Ceylonban, India ban, Gha na ban, 

Venezuela ban, Mexiko ban, To ro korsza gban e s Ira nban 

volt gazdasa gi e s pe nzu gyi tana csado , majd a Pekingi 

Egyetem meghí vott elo ado ja (1956), majd szinte n ke t 

perio dusban a brit Pe nzu gyminiszte rium tana csado ja 

(1964-1968, 1974-1976). A ko zgazdasa gtudoma ny u j 

cambridge-i iskola ja nak egyik legjelento sebb 

ke pviselo je, a keynesi ko zgazdasa gi gondolkoda s 

ko veto je, a monetarizmus egyik legkeme nyebb 

kritikusa. Alapveto  eredme nyeket e rt el a jo le ti 

ko zgazdasa gtan, a jo vedelemeloszta s, a gazdasa gi 

egyensu ly e s no vekede s, az ado ztata s, a 

foglalkoztatottsa g, a fejlo do  orsza gok gazdasa ga nak 

vizsga lata tere n. A ltala nosí totta Keynes multiplika tor- 

e s kamatelme lete t, bí ra lta a hayeki 

konjunktu raelme letet, a ttekinte st adott az eloszta si 

elme letekro l, u j, ke tszektoros keresletorienta lt 

modellt dolgozott ki. Ne zete szerint szu kse ges az 

a llami beavatkoza s a gazdasa g mu ko de se be.  

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

Lord of Hampstead 1930-to l e lt Anglia ban, ba r 1931 

e s 1939 ko zo tt Genfben is dolgozott. 1939-ben lett 

az Oxford Egyetem  Balliol College tana ra, 1945-to l 

az Oxfordi Egyetem ko zgazdasa gtan professzora. 1950 

e s 1964 ko zo tt, majd 1970-to l u jra a brit Munka spa rt 

(Labour Party) gazdasa gi e s pe nzu gyi bizottsa ga nak 

volt a tagja. 1964 e s 1968 ko zo tt a brit korma ny 

gazdasa gi tana csado ja, so t 1974 e s 1975 ko zo tt Nagy-

Britannia energiaügyi minisztere is volt.  
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To bb nyugati egyetem vende gtana ra, nemzetko zi 

gazdasa gi bizottsa gok e s ta rsasa gok tagja, tova bba  

jelento s ko zgazdasa gi mu  szerzo je volt.  

Mind Ka ldor, mind Balogh libera lis ko zgazda szke nt 

kezdte, de a va lsa g e s a ha boru  e lme nyei nyoma n a 

nagy szocialista ke rde sek, a teljes foglalkoztatottsa g 

ele re se, a szege nyse g, a tarto s gazdasa gi no vekede s 

te nyezo i, keru ltek az e rdeklo de su k ko ze ppontja ba. A 

gazdasa gpolitika t napi szinten ta mogato  aktí v 

tudoma nyban hittek, a tvette k Keynes impulzí v 

elme letalkoto  mentalita sa t. Ka ldor no vekede selme leti 

megfigyele seit, ko ztu k a Káldor-tényeket ma is taní tja k, 

Balogh e letmu ve szinte teljesen felede sbe meru lt, ma r 

csak aze rt is, mert a ko zgazdasa gtant "jobb esetben 

a ltudoma nynak, rosszabb esetben kifejezetten 

vesze lyesnek" tartotta. A ke t magyar ko zismert alakja 

lett a szigetorsza g gazdasa gi ko ze lete nek, ma r csak 

aze rt is, mert tana rke nt nagyja bo l minden komoly brit 

ko zgazda sz tala lkozott valamelyiku kkel. 

Bauer Péter Tamás (1915, Budapest – 2002, 

London) – Lord of Market Ward egy du sgazdag 

csala dbo l sza rmazo  Bauer a Pa zma ny Pe ter 

Tudoma nyegyetemen 1937-ben jogtudomány 

doktori oklevelet szerzett, de igazán a 

ko zgazdasa gtanban alkotott maradando t. Fiatalon, 

1939-ben hagyta el ve gleg Magyarorsza got.   Elo bb 

Cambridge-ben, majd Londonban tanult tova bb e s 

ma r fiatalon Nagy-Britannia egyik legmeghata rozo bb 

ko zgazda sza lett. To bb mint hu sz e vig, 1960 e s 1983 

ko zo tt volt a London School of Economics professzora. 

 Bauernek ege szen ma s ira nyu  gondolatai voltak, mint 

Ka ldornak e s Baloghnak, akik a Labour Partyval 

szimpatiza ltak. Ma r a hetvenes e vekben sí kra sza llt a 

tulajdonjogok ve delme e s a szabad kereskedelem 

mellett. Tette ezt akkor, amikor ezek me g messze nem 

voltak a ltala nos e rve nyu  igazsa gok. Tova bba  

hangsu lyozta azt is, hogy a va llalkozo i szellem e s a 

kereskedelem sarkalatos szerepet ja tszik a gazdasa gi 

fejlo de sben. Egyik í ra sa ban í gy foglalta o ssze az akkori 

ka nont: a ku lkereskedelem nem oldja meg a fejletlen 

orsza gok gondjait, so t inka bb elme lyí ti; a fejlo de s ga tja 

a to kehia ny, a m a fejletlen orsza gokban nincs ese ly a 

to keakkumula cio ra, í gy az alacsony jo vedelemszint 

miatt o rdo gi ko rbe keru lnek a szege ny orsza gok.  
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Bauer neve azonban me g inka bb onnan ismerheto , 

hogy mindenki sza ma ra ko ze rtheto  nyelven 

fogalmazta meg kritika it a fejleszte si sege lyeze ssel 

szemben. Legfontosabb munka iban (Dissent on 

Development, Equality, Third World and Economic 

Delusion, From Subsistence to Exchange) kivételes 

e lesse ggel fogalmazott e s mindig amellett e rvelt, hogy 

a sege lyek nem tudja k kataliza lni, so t egyenesen 

visszavetik a gazdasa gi no vekede st. Ra mutatott 

tova bba  arra is, hogy a fejleszte sre sza nt pe nzek 

voltake ppen a tcsoportosí tott forra sok a donororsza g 

ado fizeto ito l a recipiens orsza gok korma nyai fele . So t, 

enne l me g karcosabban í rt, amikor kijelentette: a 

fejlesztési segély valójában a gazdag országokban 

élő szegények adója, amit azért kell fizetniük, hogy 

a szegény országokban élő gazdagok fogyasztását 

és életvitelét finanszírozzák. Margaret Thatcher 

miniszterelno kho z fu zo do  tana csado i kapcsolata, 

bara ti viszonya nyilva n a baloldal ce lta bla ja va  tette, 

mint reakcio st e s piaci fundamentalista t.  Bauer 

minden ke tse g ne lku l azon magyar sza rmaza su  

ko zgazda szok ko ze  tartozott, akik a XX. sza zad 

ma sodik fele ben a nyugati vila gban jelento s 

nemzetko zi elismere st e s befolya st e rtek el. A Lordok 

Ha za ban lelkes magyarnak mino sí tette k, aki kitu nt 

elega ns megjelene se vel, e kes angol nyelvu , intelligens 

tartalmu  besze deivel.  

Jászay Antal  (1925 Aba -  2019, Janville 

(Franciaország) tanulma nyait Sze kesfehe rva rott e s 

Budapesten ve gezte, majd szabadu szo  u jsa gí ro ke nt 

dolgozott. 1948-ban hagyta el Magyarorsza got. 

Ke te vnyi ausztriai tarto zkoda s uta n Ausztra lia ban 

telepedett le. A Nyugat-ausztra liai Egyetemen 

ko zgazdasa gtant hallgatott. 1955 e s 1962 ko zo tt 

az Oxfordi Egyetemen o szto ndí jas, a Nuffield College-

ben kutata si asszisztens volt. Eko zben cikkei jelentek 

meg az Economic Journal e s a Journal of Political 

Economy sza maiban. 1962-ben Pa rizsba ko lto zo tt e s 

banki u gyinte zo ke nt dolgozott. Ro vid ido  uta n o na llo  

va llalkozo  lett, e s 1979-ig to bb euro pai orsza gban e s 

az Amerikai Egyesu lt A llamokban befektete si 

u zleta gban teve kenykedett. Nyugdí jba vonula sa uta n 

a normandiai Janville-ben telepedett le. 
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Barna Tibor (1919, Budapest – 2009, Sussex) 

miuta n befejezte a ko ze piskola t Budapesten, a szu lei 

Anglia ba ku ldte k egyetemre, ahol 1940-ben a legjobb 

jegyekkel kapta meg a London School of Economics 

diploma ja t. Ro videsen befejezte doktori te zise t az 

ado za s sze toszta si befolya sa bo l, amelynek  

felu lvizsga lo ja Ka ldor Miklo s volt. Ebben a te ma ban e s 

a ltala nos kincsta ri te nyekben ro videsen vezeto  

nemzetko zi tekinte ly lett. Ezuta n a beve tel-

teljesí tme ny analí zis tere n ve gzett kutato munka t, ahol 

vila ghí ru  szake rto ve  va lt. Egy ideig az Oxford 

Egyetemen taní tott, majd az Egyesu lt Nemzetek 

Euro pai Gazdasa gi Bizottsa ga ban volt fontos a lla sa. 

1962-ben lett professzor a Sussex Egyetemen, ahol a 

Ko zgazdasa gi Tansze k vezeto je volt. A ’70-es e vekben 

az u j Euro pai Tanulma nyok Tansze ken folytatta 

munka ja t, ahol nagyban hozza ja rult egy u j tí pusu  

szocia lis tudoma nyon alapulo  kurzus bevezete se hez. 

Munka ja elismere seke nt az angol birodalom lovagja va  

avatták 1974-ben. Nyugdí jba menetele uta n is me g 

kutata si munka in dolgozott, amelyek az egyetem 

rektora nekrolo giai lauda cio ja szerint a mai napig is 

me rte kado  ta je koztato k maradnak.  

A ’20-as és ’30-as évek kiváló magyarországi 

középiskolai és egyetemi képesítése volt az alapja 

ennyi sikeres karriernek, amelyek a világ legjobb 

egyetemei, mint Stanford, Berkeley, Princeton, Yale, 

Oxford, Cambridge, London School of Economics e s 

Sussex professzori kineveze seiben e s maradando  

kutato munka k kiada sa ban kulmina ltak.  

A tartalmas bemutata st amely, ba r bizonyí totta 

mennyi fontos magyar szeme lyise gu nk van minden 

tudoma nya gban, reme lheto leg nem untatta az 

olvaso kat, egy anekdo ta val fejezne m be. Amikor 1978-

ban, az akkor me g nem piacgazdasa gra a ta llt Kí na 

vezeto je, Deng Xiaoping, egy vide ki la togata sa n 

megke rdezte egy parasztto l, hogy mit termel, a va lasz 

az volt, hogy ka poszta t; az elso t nekem, a to bbit az 

a llamnak. E s mennyi jo n ki egy e vben? Egy, mondta a 

paraszt. Ezuta n az elno k megva ltoztatta a to rve nyt e s 

bevezette, hogy az elso  az a llame  legyen. E s ugyanazon 

a teru leten, ugyanazokkal a termelo eszko zo kkel to bb 

tucat ka poszta lett a hozam. Ba r a to rte net tala n nem 

hiteles, de a valo ban piacgazdasa gga  va lt Kí na (ba r 

tova bbra is politikai diktatu ra) u j ira nya 

bebizonyí totta, hogy egy orsza g csak akkor tud 

fejlo dni ha nem a llami beavatkoza sra, hanem priva t 

kezdeme nyeze sre alapozza a jo vo je t.  
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A sikeres magyar ko zgazda szokro l szo lo  tanulma nyom 

te ma ja t egy a La Nacio nban megjelent cikkbo l kiindulo  

gondolatra alapoztam. Befejeze su l egy anekdota t 

ide ztem, amely megemlí ti Kí na piacgazdasa ghoz 

ko theto  sikere t, ba r politikailag tova bbra is 

diktatu rake nt mu ko dik. Teljesen ve letlenu l, e ppen pa r 

nappal ke so bb megint a La Nacio n u jsa gban a kiva lo  

politikai elemzo , Sergio Berensztein, í gy fejezte be egy 

cikke t: “Kina négy évtized alatt bevezetett egy 

felgyorsított iparosítást, technológiai befektetést és egy 

erőteljes pénzügyi rendszert. Egy Polányi típusú 

átalakulást, amely két generáció alatt sok szegény 

parasztból milliomosokat teremtett”. Ki lehetett ez a 

Pola nyi, aki az u jsa gí ro  szerint ennyire befolya solta 

Kí na fejlo de se t? Ezt a cikket nemcsak ennek a 

Pola nyinak, hanem to bb csala dtagja nak fogom 

szentelni, kikutatva a magyar ta rsadalom minden ido k 

egyik legsikeresebb e s legtehetse gesebb csala dja nak a 

to rte nete t.  

A Pollacsek csala d elo dei a XVIII. sza zad ve ge n II. 

Jo zsef csa sza r ideje ben emigra ltak, valo szí nu leg 

Lengyelorsza gbo l Ungva rra. Az elso  neves csala dtag 

Pollacsek Mihály volt (1848, Bánhíd, most Dluha, 

Szlova kia – 1905, Budapest). Zu richben ve gezte el a 

Mu szaki Egyetemet e s vasu te pí to  me rno k lett a sva jci 

a llami vasu tta rsasa gna l, majd elke szí tette Zu rich 

vasu ta lloma sa nak vasu ti terveit e s egy Zu rich 

ko rnye ki vasu tvonalat. Azta n Be csben tervezett 

helyie rdeku  vasu tpa lya t, e s ott ment be abba az 

e kszerboltba, ahol Cecil Wohl tizenkilenc e ves boltos 

kisasszonnyal megismerkedve nemsoka ra megke rte a 

keze t. Ha zassa gukbo l 6 gyerek szu letett: Laura, Adolf, 

Ka roly, Zso fia, Miha ly e s Pa l. Az uto bbi kora n meghalt, 

a to bbi 5 komoly karriert futott be, de ebben a 

tanulma nyban csak ha rmuknak, a tudoma nyos pa lya t 

va lasztottaknak az e letpa lya ja t fogom ismertetni. 

Károly e s Mihály vila ghí rnevet is szerzett, Laura a 

pedago gia- e s a ko nyvta rtudoma ny teru lete n lett 

ismert. Nemcsak a ge neknek, hanem szu leik 

ko vetkezetesse ge nek e s pedago giai mo dszereiknek is 

ko szo nhette k mindazt, amit ele rtek.   

Rendkí vu l, e rdekes Miha ly felese ge, Wohl Cecilia 

(1862, Vilnius, Litva nia – 1939, Budapest) 

munka lkoda sa.  

A FANTASZTIKUS                   
POLA NYI CSALA D 

SZE KA SY MIKLO S 
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Az elso  gyerekeik Be csben szu lettek, de amikor  

Pollacsek Miha ly mint sikeres vasu te pí to  va llalkozo  

mintegy 1000 kilome ter vasutat e pí tett a Monarchia 

magyar re sze n, 1890-ben Budapestre ko lto ztek, e s a 

csala d neve t Pola nyira magyarosí totta k. Akkor ma r 

Cecilia, akit mindenki csak Cecil mama nak nevezett, 

irodalmi szalont kezdett mu ko dtetni. Laka suk helye 

sokat ela rult a csala d helyzete ro l. A ta gas laka s 

ugyanis az Andra ssy u t 2. sza m alatti ha zban volt. A 

rohamosan fejlo do  fo va ros nem sokkal elo bb e pí tett, 

fa kkal beu ltetett sze les u tja n, amely o sszeko to tte a 

gyorsan bee pu lo  belva rost a Va rosligettel. Az eredeti 

neve n Suga ru t a pa rizsi boulevard-ok minta ja ra e pu lt 

1871 e s 1884 ko zo tt.  A fejedelmi me retu , ka rpitokkal, 

perzsaszo nyegekkel, cserepes pa lma kkal, nippekkel e s 

dí szta rgyakkal zsu folt szoba hí ven tu kro zte a 

sza zadfordulo  va llalkozo  polga rsa ga nak í zle se t. A 

fe nyke p ko zepe n impoza ns festme ny la thato , melyro l 

a csala d o t gyermeke: Laura, Adolf, Ka roly, Zso fia e s 

Miha ly ne znek a fotogra fus lencse je be. A festme ny 

nem maradt fenn, í gy csak a fe nyke p o ro kí ti meg a 

pillanatot, amikor a Pola nyi csala d ta rsadalmi e s 

pe nzu gyi sikere nek csu cspontja n volt.  

Maga a festme ny le te is a csala d sikere t bizonyí tja: mí g 

a csala di portre k arisztokrata e s dzsentri ko ro kben 

hosszu  mu ltra tekintettek vissza, a felso  ko ze poszta ly 

ko re ben csak ebben az ido ben, azaz az 1890-es 

e vekben va ltak divatossa . 

Cecil mama szalonja a sza zadelo n e lte fe nykora t, de a 

ke t ha boru  ko zo tti ido kben is mego rizte azt a 

ke pesse ge t, hogy minden tehetse gre felfigyelt e s nem 

lankadt a felfedeze sben. 1900 ko ru l egy rosszul 

sikeru lt va llalkoza s miatt nagy pe nzu gyi vesztese get 

szenvedett a csala d; az Andra ssy u ti palota bo l egy 

szere nyebb, ko ze poszta lybeli otthonba kellett 

ko lto zniu k.  
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Cecil mama ott is folytatta o sszejo veteleit, gyakori 

la togato i ko zo tt megjelent Karinthy Frigyes, Jo zsef 

Attila, me g Barto k Be la e s Koda ly Zolta n is. Emellett a 

szu lo k tova bbra is gondot fordí tottak arra, hogy 

gyerekeiket a legjobb iskola kba ja rassa k. Ka roly e s 

Miha ly a hí res, Ka rma n Mo r a ltal alapí tott, 

Mintagimna ziumban (mint annyi nagy magyar tudo s, 

köztük a fizikus Kármán Tódor - Mór fia -, Szilárd Leó és 

Teller Ede, a vegyész Kürti Miklós, a villanymozdony 

feltaláló mérnöke Kandó Kálmán, a matematikus Lax 

Péter, a közgazdász Balogh Tamás és Káldor Miklós), 

Laura pedig az akkoriban alapí tott elso  hazai 

lea nygimna ziumban e rettse gizett. A csala d anyagi 

helyzete tova bb su lyosbodott, amikor 1905-ben a 

csala dfo  elhunyt. Miha ly ez ido  ta jt gimna ziumi 

tanulo ta rsai korrepeta la sa val ja rult hozza  a csala d 

mege lhete se hez.  

Cecil mama baloldalisa ga hata ssal volt gyerekeire. 

Károly a szabadgondolkodó egyetemi hallgatók 

o nke pzo  dia kszervezete nek, a Galilei Ko rnek a 

megszerveze se ben vett re szt, majd a libera lis 

e rtelmise get o sszefogo  Polga ri Radika lis Pa rt titka ra 

lett, melynek vezeto se gi tagja volt Ady Endre is. A 

Pesten egyetemet ve gzett Laura ugyancsak ennek a  

pa rtnak a ke pviselo jelo ltjeke nt indult az 1919 

tavasza ra kitu zo tt orsza ggyu le si va laszta sokon. Miha ly 

pedig a Galilei Ko r tudoma nyos bizottsa ga nak tagja 

volt. Ilyen bevezete s uta n pedig e rdemes ennek a 

ha rom Pola nyinak az e letpa lya ja t megismerni.   

Polányi Laura (1882, Bécs – 1959, New York) a 

Veres Pa lne  Gimna ziumban e rettse gizett. Az iskola t az 

elso  magyar feminista ro l, szu letett Benicky Hermin 

Karolina ro l nevezte k el, e s logikus, hogy Laura szinte n 

kora t megelo zo  gondolatai ebbo l az iskola bo l 

sza rmaznak. A tanoda nak ku lfo ldo n is hí re ment, 

sokan jo ttek megne zni Ne metorsza gbo l, Szile zia bo l, 

Franciaorsza gbo l, majd jo  hí re t vitte k. Maga Erzse bet 

kira lyne  ha romszor is megla togatta az inte zme nyt. 

Veres Pa lne nak Ferenc Jo zsef korona s arany 

e rdemkeresztet adoma nyozott. Enne l magasabb 

kitu ntete st no  e korban nem kaphatott. Laura ke pe ott 

szerepel az elso  e rettse gizo  la nyoszta ly tablo ja n.  

Majd bo lcse szdoktora tust szerzett a Budapesti 

Egyetemen (1909), e s me g tanulma nyai alatt a 

Statisztikai Hivatal Ko nyvta ra ban kezdett dolgozni. 

Ko zgazdasa gto rte nelmi e rtekeze se vel, amely 1909-

ben a Ko zgazdasa gi Szemle ben jelent meg, osztatlan 

sikert aratott. Sza mos elo ada st tartott nevele si e s 

ta rsadalomtudoma nyi ke rde sekro l.  
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Anyja pe lda ja t ko vetve irodalmi szalont is tartott, ahol 

a kor szinte valamennyi jelento s mu ve sze megfordult. 

1911-ben saja t laka sukban o t-hat e ves gyerekeknek 

kí se rleti o voda t is nyitott, amelyet a megszokott 

porosz nevele s helyett szabad, libera lis szellemise g 

jellemzett. Saja t gyerekei is re szt vettek a „naturizmus 

és a pszichoanalízis elveivel összhangban” mu ko do  

„társas magántanítás” sziszte ma ban, amely ha az ido  

engedte, a szabadban folyt. „Színes krétákat adtak a 

kezünkbe, és felszólítottak: fejezzük ki érzéseinket úgy, 

hogy rajzoljunk, ami eszünkbe jut, miközben a Hoffman 

meséi Barcarolaját játszotta a gramofon” –emle kezett 

vissza ma r vila ghí ru  í ro ke nt Ko sztler az „avantga rd 

iskola ra”, merthogy a kis Artu r is egyike volt a 13 

tanulo nak. „Roppant korszerű, de némileg zavaros 

pedagógiai elképzeléseket igyekeztek a gyakorlatba 

átültetni” – í te lte meg uto lag.  

Laura baloldali gondolatai ellene re Striker Sa ndorhoz, 

egy gazdag gya rtulajdonoshoz ment fe rjhez Be csben, 

1904-ben, majd Budapestre ko lto ztek. 1920-to l az 

imma r ha romgyerekes csala d Buda n, az Istenhegyi 

u ton lakott. A ha rom gyermek, Miha ly, E va e s Otto  

(ke so bb Striker Otto  Gyo rgy ne ven feltala lo  me rno k), 

ko zu l az 1906-ban, Budapesten szu letett E va a Szila gyi 

Erzse bet Gimna ziumban e rettse gizett, majd 1923-ban 

beiratkozott a budapesti Ke pzo mu ve szeti 

Fo iskola ra. 1925-ben hagyta ott az akade mia t, hogy 

kitanulja a kera miata rgyak terveze se nek e s 

ke szí te se nek forte lyait. Laura 1938-ban u jra Be csben 

e lt, majd a na cizmus vesze lye miatt Amerika ba 

ta vozott. New Yorkban telepedett le e s hetvene vesen 

visszate rt a to rte nelemtudoma nyhoz: John Smithnek, 

Virginia a llam megalapí to ja nak magyar kapcsolatait 

kutatta, jelento s eredme nyeket e rve el. Kiderí tette, 

hogy ez a szeme ly mint katona Erde lyben a to ro ko k 

ellen harcolt 1600 ko ru l. Ba thory Zsigmond 

nemesse get is adoma nyozott neki. Szinte n 1957-ben, 

Jamestown, Virginia, alapí ta sa nak 350. e vfordulo ja ra, 

angolra fordí totta az angol tudo s lelke sz, Henry 

Wharton 1685-ben í rt latin ke zirata t. Az 1959-es 

Jamestowni Fesztiva lra megjelent fordí ta sa val e s 

gondos bevezeto  tanulma nya val Laura isme t a 

tudoma nyos vizsga lo da s fele  ira nyí totta a kutato k 

figyelme t mind az Egyesu lt A llamokban mind 

Euro pa ban.  

A Striker fiu k lesza rmazottjai ma is Magyarorsza gon 

e lnek, de e rdemes pa r sorban í rni E va e lete ro l.  
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Striker Éva Amália (1906, Budapest –  New York, 

2011) egy Hans Zeisel nevu  osztra k ko zgazda szhoz 

(ke so bb a Chicago i Egyetem tana ra)  ment fe rjhez, e s 

mint Eva Zeisel lett kera miamu ve szetben vila ghí res. 

Berlinben kezdte karrierje t, majd a baloldal ira nti 

szimpa tia ja miatt 1932-ben a Szovjetunio ba ko lto zo tt, 

ahol hamarosan az orosz porcela nipar befolya sos 

szeme lye lett. De 1936-ban letarto ztatta k, me ghozza  

nem kisebb va ddal, mint egy szeme lyesen Szta lin 

elleni o sszeesku ve s e s gyilkossa g terve. A 

kihallgata sok sora n megto rt, „bevallotta”, hogy 

trockista ke m e s ellenforradalma r, majd a cella ban 

megpro ba lt o ngyilkos lenni. Megmentette k az e lete t, 

egy e vre maga nza rka ba tette k, majd mint ku lfo ldi 

a llampolga rt nyugati nyoma sra kiengedte k. Azzal, 

hogy tu le lte Szta lin bo rto ne t, ko zvetve E va is 

vila girodalmi forra s lett. Jelento s re szben az o  

e lme nyeit í rta meg Ko sztler a koncepcio s perek elso  

kulcsrege nye ben: a So te tse g de lben (Darkness at 

Noon) jó néhány részlete; a magánzárkában végzett 

menta lis gyakorlatok, a jo  e s a rossz kihallgato  pa rosa, 

a cella k ko zo tti kopogo s jelnyelv, mind E va 

elmonda saibo l sza rmaznak. Hiszen o k ketten ma r 

kisgyerekke nt is egyu tt voltak „kí se rleti o voda sok”, de 

E va ke so bb is szoros viszonyban volt az akkor ma r 

vila ghí res Arthur Koestlerke nt ismert í ro val. 

Zeisler E va o ria si karriert futott be az Egyesu lt 

A llamokban, mu vei a legfontosabb mu zeumokban 

vannak kite ve, mint a MOMA New Yorkban e s a British 

Museum Londonban. 2004 ma rciusa ban la togatott 

Budapestre. A to bb e vtizedes ta volle t alatt is 

mego rizte anyanyelve t. A tisztelete re rendezett 

fogada son fa radhatatlanul va laszolt az e rdeklo do k 

ke rde seire. Fiatalokat megsze gyení to  energia val e s 

lelkesede ssel dolgozott hala la ig. Budapesten a 

munka ibo l rendezett kia llí ta s arro l tanu skodott, hogy 

Zeisel E va 98 e vesen is tudott u jat e s korszeru t alkotni. 

A Ko zta rsasa gi E rdemrend ko ze pkeresztje vel 

tu ntette k ki, s egyideju leg kinevezte k a Magyar 

Iparmu ve szeti Egyetem cí mzetes tana ra va .  

Polányi Károly (1886, Bécs. – 1964, Toronto, 

Kanada) a lord cí met elnyert Balogh Jo zsef e s Ka ldor 

Miklo s, valamint a Nobel-dí jas ko zgazda sz, Harsa nyi 

Ja nos mellett a XX. sza zad legismertebb magyar 

ta rsadalomtudo sai ko ze  tartozik. Munka ssa ga 

vila gviszonylatban is jelento s, mu veit a vila g minden 

nagyobb egyeteme n taní tja k, sza mos kutato inte zet e s 

kutato ko zpont viseli a neve t, to bbek ko zo tt 

Montrea lban, Szo ulban, Be csben e s Budapesten.  
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Pola nyi Ka rolyt a gazdasa gantropolo gia e s a 

gazdasa gszociolo gia egyik megalapí to ja nak e s 

kiemelkedo  ke pviselo je nek tekinthetju k. Egyetemes 

e rve nyu  mu vei a szociolo gia, a gazdasa gto rte nelem e s 

a ta rsadalomfilozo fia fejlo de se re is nagy hata ssal 

voltak. Ba r Pola nyi tudoma nyos e s ko ze leti 

munka ssa ga nak kezdete az elso  vila gha boru t 

megelo zo  e vekre teheto , karrierje Anglia ban 

bontakozott ki, ahol a Bennington College tana rake nt 

í rta a The Great Transformation (A nagy a talakula s) 

cí mu , 1944-ben napvila got la tott 2 mu ve t, amelyet 

sokan a XX. sza zad 100 legnagyobb hata su  mu ve 

egyikeke nt tartanak sza mon. Ez a remekmu  magyarul 

csak 2004-ben jelenhetett meg, ma s munka i azonban a 

’70-es ’80-as e vek kritikai gondolkoda sa nak fontos 

forra sai voltak. Pola nyi fo  a llí ta sa, hogy az autono m 

piacgazdasa got nem lehet az „emberi terme szetbo l” 

levezetni. A piaci ta rsadalmak, e s maga a kapitalizmus 

is csak a to rte nelem egy meghata rozott korszaka ban, 

jo re szt a llami beavatkoza s eredme nyeke nt 

szu lethettek meg. A puszta n piaci szervezo de s Pola nyi 

szerint o npusztí to  jellegu , eze rt a ta rsadalom az egyes 

to rte neti korokban ma s-ma s o nve delmi mechanizmust 

le ptet e letbe. Ilyen pe lda ul maga a jo le ti a llam is. Ilyen 

megla ta sai re ve n va lt Pola nyi a neolibera lis gazdasa gi 

rendszerek kritikai irodalma nak egyik legto bbet 

ide zett szerzo je ve . Az a llam piacalkoto  teve kenyse ge 

hasonlo an inspira lo  gondolatnak bizonyult a 

posztkommunista ta rsadalmak elemze se hez.  

Pola nyi Ka roly a lengyel-magyar katolikus nemesi 

sza rmaza su  Duczyn ska Ilona kommunista 

forradalma rt vette felese gu l. Amikor a vila gha boru  

uta n a Columbia Egyetem meghí vta Pola nyit egy 

professzori a lla sra, felese ge szeme lye miatt az 

Egyesu lt A llamokban nem kaptak letelepede si 

engede lyt. Ka roly e lete ve ge ig Kanada bo l inga zott a 

New York-i Columbia Egyetemre, amelynek 

ko zgazdasa gtudoma nyi tansze ke n gazdasa gto rte netet 

taní tott. Pola nyi felese ge vel egy angol nyelvu  magyar 

ko lto i antolo gia t szerkesztett, amelyet 1963-ban adtak 

ki The Plough and the Pen. Writings from Hungary, 

1830–1956 cí men. A maga t mindve gig magyarnak 

vallo  Pola nyinak kiva lo  e s vila ghí ru  gondolkodo ke nt a 

magyarorsza gi ta rsadalomtudoma nyi emle kezetben 

me lto  helye van. Persze nem o  volt a piacgazdasa got 

Kí na ba Pola nyi mo dra bevezeto  szeme ly, hanem 

Miha ly o ccse, aki ellenezte a tervgazdasa got aja nlo  

szocialista eszme ket.  
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Polányi Mihály (1891, Budapest – 1976, 

Northampton, Anglia) rendkí vu li sokoldalu sa ga az 

elso , amit ro la szo lva emlí teni kell. Pa lya ja t orvoske nt 

kezdte, ke so bbi munka ssa ga a fizikai ke mia to l a 

ko zgazdasa gtanon, az eszte tikai e s to rte nelmi ta rgyu  

í ra sokon, a mí tosze rtelmeze sen a t az ismeretelme letig, 

a tudoma ny- e s politikafilozo fia ig terjedt.  

Pa lya ja kezdete n a csala d sza ma ra biztos anyagi 

ta maszt í ge ro  hivata st va lasztva beiratkozott a 

Budapesti Egyetem Orvosi Kara ra. Ma r egyetemi 

tanulma nyai eleje n bekapcsolo dott az egyetemen folyo  

kutato munka ba; elso  tudoma nyos publika cio ja 19 

e ves kora ban jelent meg Az agyví z ke miai o sszete tele 

vízfejűség esetén címen. Miután orvosi tanulmányait 

befejezte 1913-ban, 1914-ben orvosdoktorra  avatta k. 

Mihályt azonban már ekkor is a szocialista 

ideológiával szembeni szkepticizmus jellemezte. A 

Pola nyi five rek szocializmushoz valo  ellente tes 

hozza a lla sa e letu k ve ge ig megmaradt. Me g egyetemi 

e veinek befejeze se elo tt ke miai tanulma nyokat kezdett 

Karlsruhe ban. 1913-ban a termodinamika harmadik 

fo te tele vel kapcsolatos gondolatait Bredig professzor, 

kedvelt karlsruhei tana ra, eljutatta Einsteinnek. 

Einstein va lasza a ko vetkezo  volt: „Nagyon tetszik 

nekem Polányi úr cikke." Ez éveken át tartó, szívélyes és 

bara ti hangve telu  leveleze s kezdete t jelentette Pola nyi 

e s Einstein ko zo tt.  

Az elso  vila gha boru  kito re sekor Pola nyi hazate rt e s 

tiszti rangban, katonaorvoske nt szolga lt a Monarchia 

hadserege ben. A ha boru  ideje n kezdett el foglalkozni a 

ga zok szila rd testek felu lete n valo  megko to de se nek 

(adszorpcio ) ke rde se vel. Ebben a te mako rben í rt ke t 

ko zleme nye szolga lt doktori e rtekeze se nek alapja ul, 

amellyel 1917-ben a Budapesti Mu szaki Egyetemen 

elnyerte az egyetemi doktori fokozatot. A ha boru  uta n 

visszate rt Kalsruhe ba, ahol megismerkedett ke so bbi 

felese ge vel, a szinte n ke mikus, ero sen katolikus hitu , 

Keme ny Magda val. Nagy befolya ssal volt Miha ly 

hite lete re is. Pa r ho napos karlsruhei tarto zkoda s uta n 

elfogadta a Nobel-dí jas Fritz Haber meghí va sa t, e s 

a tko lto zo tt Berlinbe, ahol a Kaiser Wilhelm Institut 

(ke so bb Max Planck Institut) Fizikai Ke mia 

Inte zete nek lett a vezeto je. Berlinben nem csupa n 

kutata sainak te mako re va ltozott meg, hiszen a fe mek 

ro ntgensugaras vizsga lata fele  orienta lo dott, hanem 

teve kenyse ge nek mo dja is.  
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Mí g kora bban a legto bb munka ja t egyedu l í rta, etto l 

kezdve a taní tva nyokkal e s a munkata rsakkal valo  

szoros egyu ttmu ko de s e s a velu k fenntartott szoros 

szeme lyes kapcsolat hata rozta meg tudoma nyos 

munka ssa ga t. Ke so bb legala bb 5 taní tva nya nyert 

ke miai Nobel-dí jat, e s valamennyien megemlí tette k 

tana ruk hata sa t tova bbi pa lya jukra. 

A kolle ga ival folytatott eszmecsere k nem 

korla tozo dtak a fizikai ke mia e ppen kutatott 

proble ma ira, hanem ismeretelme leti, 

tudoma nyfilozo fiai, so t gazdasa gi e s politikai 

ke rde sekre is kiterjedtek. 1933-ban elfogadta a 

Manchesteri Egyetem Fizikai Ke mia Tansze ke nek 

meghí va sa t e s elhagyta a nemzetiszocialista uralom 

ala  keru lo  Ne metorsza got. Manchesterben e le nk 

ta rsadalmi, szellemi e let fogadta a Pola nyi csala dot. Ez 

ido  ta jt ma r egyre kevesebbet publika lt 

terme szettudoma nyos te ma kban, ehelyett egyre to bb 

ko zgazdasa gi e s filozo fiai ta rgyu  cikk keru lt ki a keze 

alo l. Bara tja e s pa lyata rsa, a Nobel-dí jas Wigner Jeno  

í rta, hogy Pola nyi minden energia ja t u j e s szertea gazo  

e rdeklo de se ko zo s filozo fiai alapja nak a tgondola sa ra 

szeretne  fordí tani, e s amennyiben lehetse ges olyan 

egyetemi tansze khez jutni, amely leheto se get teremt 

ilyen ira nyu  vizsga lo da saihoz. Pola nyi 1948-ban el is 

foglalta a szeme ly szerint neki kialakí tott 

ta rsadalomelme leti professzori a lla st. Ezt ko veto en 

nem í rt to bb ke mia ta rgyu  cikket. Egy angol kolle ga ja 

meg is jegyzi: “Fura emberek ezek a magyarok. Michael 

Polányi Nobel-díjat nyerhetett volna kémiai munkái 

alapján és áttért filozófiára és közgazdaságra.”  

Kereszte ny hí vo ke nt Pola nyi Miha ly Istent le tezo nek, 

e s az ima t fontosnak tekintette. Gyakran utalt erre, 

e ppu gy mint a pa li kegyelem a ltali megva lta sra. La tva n 

a marxista naturalizmus hata sa t a ta rsadalomra, 

amelynek egyik megnyilva nula sa a no vekvo  

szekulariza cio  volt, egyre inka bb szu kse ge t e rezte 

annak, hogy isme t hittel telt elhata roza s jellemezze az 

akade miai e s tudoma nyos teve kenykede st. Pola nyi 

sza ma ra nyilva nvalo  volt, hogy vissza kell a llí tani a 

tudoma ny e s ta rsadalom megí te le sekor a hit e s a jo zan 

e sz a kereszte ny hagyoma nyban megszokott 

kapcsolata t. Az embernek olyan ce lt kell ko vetnie 

mind a tudományban, mind az életben, amely 

kapcsolatban áll az örökkévalósággal.  
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Ko zgazdasa gban ko vette Hayek gondolatait ellenezve 

a ko zponti terveze st e s a korma nyok beavatkoza sa t a 

befektete sekbe, de munka ja ban Keynes egyes te ziseit 

is elfogadta. Szinte zise ke t egyma st a tfogo  gondolaton, 

az egye ni szabadsa gon e s a humanisztikus tí pusu  

fejlo de sen, alapszik. Ezt a Full Employment and Free 

Trade cí mu  ko nyve ben fejezte ki, amely e vtizedeken 

keresztu l befolya ssal bí rt.   

1958-ban Oxfordba ko lto zo tt e s ezuta n a 

legku lo nfe le bb te mako ro kben publika lt. A Yale 

Egyetemen 1962-ben tartott elo ada ssorozata t The 

Tacit Dimension címen adta ki könyv formájában. A 

texasi e s a chicago i egyetemen tartott elo ada sainak 

anyaga 1975-ben jelent meg Meaning cí men, amelyben 

mu ve szeti e s valla si proble ma k kapcsolo dnak a 

ta rsadalmi, politikai ke rde sekhez. Ha trale vo  e lete java 

re sze t, az 1976-ban beko vetkezett elhunyta ig, a 

Congress for Cultural Freedom (amelynek Ko sztler 

Artu r is tagja volt) nevu  szervezet ce ljaival 

o sszhangban a llo  filozo fiai munka ssa ga tette ki.  

Pola nyi Miha ly nem kapott Nobel-dí jat, de fia, Pola nyi 

János (John Polányi, 1929, Berlin), akit mint 

magyar-kanadai tudo snak ismernek, viszont igen. 

A Manchesteri Egyetemen tanult, apja taní tva nyake nt. 

1952-ben kapott PhD tudoma nyos fokozatot e s 

azonnal a Kanadai Nemzeti Kutata si Tana cs 

posztdoktora lis o szto ndí jasa, majd 1954-to l 

a Princetoni Egyetem tudoma nyos munkata rsa lett. 

1956-ban lett a Toronto i Egyetem elo ado ja, majd 1962

-to l ke miaprofesszora. Majd 1974 uta n 

fizikaprofesszora is. 1986-ban kémiai Nobel-

díjjal tüntették ki „az elemi kémiai folyamatok 

dinamikájával kapcsolatos felfedezéseiért”. 2001 o ta a 

Magyar Tudoma nyos Akade mia tiszteletbeli tagja e s az 

USA Nemzeti Tudoma nyos Akade mia ku lfo ldi tagja.  

Ez a ro vid í ra s mege rdemelt elismere ske nt tiszteleg a 

valo ban “fantasztikus” Pola nyi csala d ha rom 

genera cio ja elo tt.    

                     Ha rom genera cio                    Pola nyi Ja nos,    
         Pola nyi Laura, Zeisel E va, Wohl Cecilia                        Nobel-dí jasok parkja  
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“Nagyon boldog vagyok, hogy Cielo ebbe az iskola ba 

ja r e s e lvezi az o ra kat!! Nagyon motiva lt!” - hangzik 

Cielo Altamirano anyuka ja to l. Cielo heti ke tszer lelkes 

re sztvevo je a magyaro ra knak, e s kishu ga val egy 

ja te kos, ta ncos alkalmat sem hagyna ki. Az anyuka ja 

magyar szí nekben pompa zo  ruha t varrt a la nyoknak, 

hogy abban szerepelhessenek verses video inkban. O t 

ke rdeztem. 

Cielo iskolai elfoglaltságai mellett miért döntöttek úgy 

idén, hogy élnek a magyartanulás lehetőségével?  

Cielo tavaly ma r tanult magyarul az iskola ban e s 

mindig u gy vettem e szre, hogy nagyon e lvezi a 

nyelvo ra kat. E n kifejezetten szeretem a nyelveket e s 

megke rdeztem to le, hogy szí vesen folytatna -e ide n is a 

magyart, e s egy pillanatig sem hezita lt. Nagyon 

boldogga  tette!! Tova bba  egy nagyszeru  leheto se gnek 

tu nt, hogy tova bbra is tanulhat magyarul, ra ada sul 

ide n az online o ra kon e n is ott tudok vele lenni. 

Pozití van fogadta.  

 

Milyennek találják a nyelvet? 

Valo ja ban nagyon ko nnyen ko vetni tudja a tana rno je, 

Anna o ra it, u gy la tom, hogy nagyon tetszik neki a 

taní ta si mo dszere, hogy e nekekkel, ke pekkel, stb. 

tanulhat.  

Anna nagyon gyakorlatiasan oktat, e s Cielo lelkesedik 

a tanula se rt.  

 

Milyennek látják Cielo nyelvi fejlődését március óta? 

Cielo rengeteget fejlo do tt ma rcius o ta. Sokszor 

kí se rem az o ra kon, e s mindig arra motiva lom, hogy 

gyakoroljon. Azt mondja, hogy í gy sokkal 

szo rakoztato bb a tanula s, mint az iskola ban.  

MAGYARUL TANUL A GYEREKEM! 
SZU LO K A SZENT LA SZLO BO L 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Hogy tetszenek neki a magyarórák? 

Cielo sok ido t to lt magyartanula ssal, legyen az a kiejte s 

gyakorla sa, vagy a szo vegek mege rte se; szeret 

gyakorolni, e s ha zi feladatot csina lni. Van, amikor 

egyedu l mondja… “Magyart fogok gyakorolni”.  

Ott vagyok mellette, amikor a ha zi feladatait csina lja, 

e s mege rti, hogy sokkal ko nnyebben ko veti a Zoom 

o ra kat, ha gyakorolja az o ra n tanultakat. Nagyon 

boldogga  tette, amikor mondtam neki, hogy hetente 

ke t magyaro ra ra is ja rhat. Elbu vo lik a ne pta nc o ra k is, 

amiken a testve re vel, Camila val vesz re szt. Nagyon jo l 

e rzik magukat.  

 

Mely magyar szavakat hallják tőle otthon a 

leggyakrabban? 

Cielo reggelente í gy ko szo n: Szia! Jo  reggelt! 

Hogy vagy? Nagyon jól! — u dvo zli a nagymama ja t, e s a 

ba csika it a video hí va sok alkalma val.  

Amikor aludni megy azt mondja: Jo   e jszaka t! 

E s isme tli a szí neket, a sza mokat e s pa rbesze deket 

ja tszanak el a testve re vel. E s megleheto sen sokszor 

isme tli, amit a “Nagyanyó-kenyér” versbo l megtanult. 

Cielo e s Camila 

magyaro ra n 
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Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar nyelv 

tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?                        

A hírlap minden számában egy-egy tanítványomat 

kérdezem…  

Gáspár Ibilu taní tva nyommal a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

he tve gi magyar iskola ja ban tala lkozom heti 

rendszeresse ggel. Ibilu szorgalmas re sztvevo je a 

magyaro ra knak! 

Mi motiválja Ibilut a magyartanulásban?  

“Szeretem a magyar nyelv hangza sa t, e s meg 

szeretne m tanulni apuka m e s nagymama m 

anyanyelve t. Amikor elmegyek megla togatni a 

ba tya mat Magyarorsza gra, szeretne m e rteni a 

magyart, e s to ke letesí teni, a tanultakat.”  

MIE RT E PPEN MAGYARUL?       

Szabadidőben magyar nyelvtanulás 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

magyaro ra n 
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Juha sz Gyula, a nagyapa m, Budapesten szu letett 1938. 

november 18-a n.  

Ko ze poszta lybeli csala dban nevelkedett; e desapja 

bu torasztalos volt, e desanyja a ha ztarta st vezette, e s 

volt egy fiatalabb testve re.  

E lete elso  e veiben du lt a ma sodik vila gha boru . 

Magyarorsza g, Ne metorsza g szo vetse geseke nt 

megszenvedte a ha boru t, teru lete t feldarabolta k, 

lakossa ga t az e hse g, a fa jdalom, a pusztula s, e s az 

orosz megsza lla s sanyargatta.  

A viszontagsa gok ellene re boldog gyermekkora volt, 

szeretetben nevelkedett.  

Teltek az e vek, e s Gyula olyan tine dzserre  cseperedett, 

mint amilyenek mi vagyunk, gimna ziumba ja rt, bara tai 

voltak, akikkel iskola uta n o sszeja rt, e s az egyik 

kedvenc sporta ga t gyakorolta, a gimnasztika t.   

Ma r 16 e ves kora ban to bb tornaversenyen indult, e s 

nyert is iskola ja e s va rosa szí neiben.  

 

 

 

 

 

 

EGY TIZENE VES TO RTE NETE 

JUHA SZ GYULA 

CAROLINA JUHASZ 
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Magyarorsza g tova bbra is orosz megsza lla s alatt volt, 

a Szovjentunio  re szeke nt. A magyar ne p ma r nem 

tudta tova bb tu rni az orosz uralmat, e s 1956 o sze n a 

ne p szabadsa ga e rt, szuverenita sa e rt ku zdve kito rt a 

magyar forradalom. A forradalom e le re munka s 

csoportok e s egyetemi hallgato k a lltak, akikhez a 

ko ze piskola sok is csatlakoztak.  

Gyula a bara taival egyu tt nem maradt ki a forradalmi 

mozgalombo l; aktí van re szt vett benne. Egyik este az 

iskola ajtaja nak o rze se vel bí zta k meg, e s a keze be 

adtak egy fegyvert, hogy megve dhesse maga t - csak 16 

e ves volt.  

Soha nem volt pisztoly a keze ben, de ezen az este n 

egyedu l volt egy megto lto tt fegyverrel, ane lku l, hogy 

tudta volna mit kell tennie. A fegyver a zsebe ben 

elsu lt, de csoda k csoda ja ra nem se ru lt meg.  

Ne ha ny nappal ra  tankok lepte k el a va rost, e s az orosz 

hadsereg elnyomta a forradalmat, u ldo zve 

mindazokat, akik re szt vettek benne.   

Gyula nak nem volt ma s va laszta sa, mint elhagyni az 

orsza ga t, e s egy bara tja val Ausztria ba meneku lt. Csak 

egy kicsi bo ro ndo t vitt maga val keve s holmival. Ha tra 

kellett hagynia a lege rte kesebbeket; az e desanyja t e s a 

terstve re t, az otthona t, a bara tait, az iskola ja t, addigi 

e lete t. To bb napon e s e jen a t gyalogolt a fo ldeken, mí g 

ele rte a hata rt.   

Ausztria ban egy menede kta borba befogadta k, e s 

befejezhette a ko ze piskola t. Hirtelen, e s mindo ssze 17 

e vesen fe rfiva  e rett. Annak ellene re, hogy mindent 

ha tra kellett hagynia, meneku lnie kellett, szenvedett 

e hse gto l, e s hidegto l, soha nem adta fel. Gyula tova bb 

ku zdo tt.  

A meneku ltta borban a Vo ro skereszt elosztotta a 

beva ndorlo kat azon orsza gok ko zo tt, akik fogadtak 

meneku lteket. Ezek ko zo tt az orsza gok ko zo tt volt 

Uruguay e s Argentí na is, amelyek egy u j e let 

elkezde se vel kecsegtettek.  
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Olaszorsza gbo l indult a General Belgrano hajo  

Uruguay fele .  

Montevideo va rosa ba e rkezett csupa n 18 e vesen; ma r 

2 e ve volt annak, hogy elhagyta szu lo fo ldje t.   

Montevideo ban felve telt nyert a E pí te szme rno ki 

Karra, e s az ausztriai jo  iskolai teljesí tme nye nek 

ko szo nheto en o szto ndí jat kapott. Gyula sza ma ra ez 

egy o ria si kihí va s volt, amit sikerrel teljesí tett, a 

spanyol nyelv teljes ismerete nek hia nya ban.  

A ko vetkezo  e vben u jra tala lkozik apja val, aki e vekkel 

ezelo tt elmeneku lt Magyarorsza gro l, e s Buenos 

Airesben telepedett le.  

Gyula elhata rozta, hogy otthagyja Montevideo t, e s 

Buenos Airesbe megy, hogy apja val e ljen Munro 

telepu le sen. E desapja val kezdett dolgozni a cske nt; 

kitanulta a mesterse get, e s bu torai mino se ge vel, 

kreativita sa val kitu nt a to bbiek ko zu l.  

Isme t elkezdett sportolni, ami az egyik nagy 

szenvede lye volt, e s he tve gente a Magyar Klubban 

tala lkozott honfita rsaival. Ott tala lkozott e lete ta rsa val 

is, Anna Marí a Pheifferrel, egy magyar csala d la nya val, 

akik a ma sodik vila gha boru  sora n jo ttek haza nkba 

ha rom pici gyermekkel.  

Gyula e s Anna o sszeha zasodtak, e s megszu letett 

Gyo rgy (Jorge) e s Andrea.  

Gyula csak 1980-ban tudott visszate rni 

Magyarorsza gra, e s tala lkozni e desanyja val, e s 

tervte re vel.  

Ez a kis to rte net a nehe zse gek a thidala sa ra taní t; 

a ku zde sre, e s a ba torsa gra, megmutatja neku nk, 

hogy ba rmennyire is kedvezo tlenu l alakul az utunk, e s 

bármennyire is nehéz, kitartással, állhatatossággal 

és reménnyel minden akadály legyőzhető, a célok 

elérhetők.  

Ha O nnek is van kire emle keznie, van 

mit mese lnie ‘56 alkalma bo l , az O n e s 

családja ‘56-os történetét is  várjuk  

az okto ber 23-ai megemle keze su nkre.  

annavagasiko@gmail .com 
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Az interju  elo tt Zsuro l csak 

nagyon keveset tudtam. La ttam 

Rego s pro ba kon me g ma rciusban, 

tudtam, hogy foglalkozik tilinko s 

gyerekekkel, ta ncol Zo ka ZSE JE 

ne pta ncegyu ttese ben e s a 

ko zo sse gi me dia ban megosztott 

csoda s gyo ngy alkota sai mindig 

felkeltette k a figyelmemet. Szerettem volna Zsut 

ko zelebbro l is megismerni. 

Mesélsz egy kicsit a családodról? 

Anyuka m e s apuka m Magyarorsza gon szu lettek. 

Anyuka m, Ma ria Barczikay U jfehe rto  faluban szu letett, 

de Nyí regyha za n lakott. A teljes neve Ma ria Sze re na 

Borba la Barczikay — itt ro vidí tette k. A csala dja nak 

van cí mere.  

INTERJU  

JESZENSZKY-BO HM 

ZSUZSANNA VAL  

TEHETSE GES FIATALOK 

Barczikay de Barczika cí mer 
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1957-ben e rkezett Argentí na ba az e desanyja val e s itt, 

12 e ves kora ban ismerte meg az apuka ja t e s a 

testve reit, mivel o k ma r 1948-ban Argentí na ba jo ttek.   

1944 ve ge n egyu tt tervezte a csala d az utaza st, de egy 

ve letlen folyta n elkeru lte k egyma st, í gy nagymama m 

anyuka mmal a llapotosan Magyarorsza gon maradt; 

1956-ig kellett va rniuk az utaza si engede lyre. 

Apuka m, Jeszenszky-Bo hm Attila, Budapesten 

szu letett. A teljes neve Kis Jeszeni Jeszenszky–Bo hm 

— itt ro vidí tette k. 1957-ben e rkezett Argentí na ba, 17 

e ves kora ban.  

Mivel foglalkozol a hétköznapokban? 

Jelenleg gyo ngyfu ze ssel foglalkozom. Nemre g fejeztem 

be a va mu gyinte zo  (despachante de aduana) 

tanulma nyaimat. Argentin ne pta ncot is ta ncoltam, a 

Nemzeti Mu ve szeti Egyetemen pedig ne prajzot 

tanultam. 

Milyen szerepet tölt be az életedben a hagyományőrzés? 

A hagyoma nyo rze s nagyon fontos szerepet to lt be az 

e letemben. Nagyon fontosnak tartom 

fenntartani, a polni a magyar kultu ra t, nem csak 

saja t magamnak, hanem ma soknak is a tadni a 

szeretete t. Legyen az ta nc, zene, ke szmu vesse g... arra 

to rekszem, hogy megmutassam e s megtartsam a 

kincseinket! Benne van a ve remben! 

Mióta néptáncolsz? 

11 e ves koromban kezdtem. 1995-ben volt az o to dik 

De l-ame rikai Magyar Ne pta nctala lkozo , ahol a 

no ve rem felle pe se t megne ztem. Annyira megtetszett, 

hogy elmentem arra a szimpo ziumra, amit a 

Hunga ria ban tartottak, e s ve gigta ncoltam. Ott 

tanultam elo szo r ta ncolni.  

A tánc hatására kezdtél gyöngyöt fűzni? 

Igen. Igaza bo l mindig szerettem gyo ngyo t fu zni, csak 

kiskoromban nem nagyon volt tu relmem hozza . De a 

ne pta nchoz kellett a kala ris, a hajcsat, stb. 
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Akkor nekila ttam elke szí teni ezeket e s megtetszett a 

gyo ngyfu ze s. Nyakla ncokkal kezdtem. 2017-2018-ban 

csina ltam sa rko zi kala risokat a tizennegyedik De l-

amerikai Magyar Ne pta nctala lkozo ra a Kolomp 

Egyu ttes felle pe se re. Most, a karante n ideje n kezdtem 

karko to ket is csina lni. 

Hol, kitől tanultad a gyöngyfűzést? Családi hagyomány? 

Honnan inspirálódsz? 

A gyo ngyfu ze st magamto l kezdtem el. Sok YouTube 

video t megne ztem a technika elsaja tí ta sa ve gett. Sok-

sok ke pet to lto ttem le ma r ke sz, fo leg magyar minta s  

gyo ngy e kszerekro l. A ko nnyebbekkel kezdtem; 

magyar cí mer, koka rda, nyakla ncok, karko to k. Az elso  

minta kat az internetro l va lasztottam, majd mindig egy 

kicsit va ltoztattam rajtuk. Elkezdtem saja t minta kat is 

csina lni. Keresztszemes minta kat is ne zegettem. Ma ra 

22 saja t minta m van a tervezo fu zetemben — ma r 

mindegyik e kszereken is visszako szo n. Me g sok 

motí vumtervem van. Emellett karko to ket is hí mzek. 

Milyen motívumokat használsz? 

Kalocsai, matyo , beregi, kalotaszegi, re gi magyar 

hí mze sek, hí mzett kendo k motí vumait…  

Kik hordják az alkotásaidat? 

Eddig leginka bb a magyar kolo nia tagjai, de a 

terme keim mindenki sza ma ra ele rheto ek. Karante n 

ideje n sajnos nagyon nehe z eljuttatni az alkota saimat 

a potencia lis va sa rlo khoz. 

Melyek a kedvenc alkotásaid? 

Nagyon nehe z lenne egy kedvencet va lasztani; 

mindegyik nagyon sze p. Tala n a sa rko zi kala ris, amit 

aja nde kba ku ldtem Magyarorsza gra az 

unokahu gomnak, e s ez a ke k karko to  a llnak a 

legko zelebb a szí vemhez. 

Zsuval az ala bbi e-mail cí men tudnak kapcsolatba le pni: susana_jeszenszky@yahoo.com 

Zsu alkota sa: sa rko zi kala ris 
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Zsu alkota sai 

Ne pviseletben Zo ka val, 2011. 

Zsu egyik kedvenc karko to je 
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Az idei, Diaszpora ban Magyar Nyelvet Taní to  

Pedagógusok Képzésén hatan vettek részt a ZIK tanári 

kara bo l, vezeto se ge bo l. A Sze chenyi Istva n Egyetem a 

ja rva nyhelyzetre tekintettel, az idei, 20. ke pze st online 

tartotta. A re sztvevo ket ke rdeztem.  

 

Mióta vesznek részt a ZIK tanárai Magyarországon 

szervezett továbbképzéseken? 

Zaha Alexandra, Mocsáry Anni: Ez a 6. e v, hogy re szt 

veszu nk. 2015-ben Veszpre mben volt a ke pze s. 2016 

o ta Gyo ro tt. Eddig 11 tana r utazott e ce lbo l 

Magyarorsza gra. Ide n, augusztus 24 e s 28 ko zo tt hat 

tana r vett re szt, a Sze chenyi Istva n Egyetem Apa czai 

Csere Ja nos Kara n megrendezett online, ta voktata s 

forma ja ban megvalo sult mo dszertani tova bbke pze sen.  

Miről szólt az idei továbbképzés? 

Zaha Alexandra, Mocsáry Anni: A tova bbke pze s sora n a 

szervezo k az elme let e s a gyakorlat egyensu lya ra 

to rekedtek, e s a magyar kultu ra e s nyelv taní ta sa hoz 

gazdag mo dszertani segí tse get nyu jtottak. 

A projektpedago gia ra e pí tve ne pi ja te kfu ze s, a magyar 

ne pdalok vila ga, az í ra s-olvasa s taní ta sa nak a 

mo dszertana, ba bke szí te s, a ta voktata s ta mogata sa 

digita lis eszko zo kkel, ne pmese k interaktí v 

feldolgoza si leheto se gei, dra mapedago gia, „viselet 

bemutato ”, a magyar, mint idegennyelv taní ta sa nak 

ke rde sei, “Diaszpo ra ta voktata si felu let” bemutata sa 

voltak a te ma k.  

“GYO RBEN VOLTAK”                      

A ZIK TANA RAI 

ZRI NYI IFJU SA GI KO R 

A ZIK bemutata sa a tala lkozo k fontos eleme 
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Mit profitál ezekből a “találkozókból” a ZIK? Jó terepe ez 

a kapcsolatépítésnek? A képzés révén születnek 

együttműködések más intézményekkel? 

Zaha Alexandra, Mocsáry Anni: Minden alkalommal a 

ZIK nagyon sokat profita l ezekbo l a ke pze sekbo l. A 

tana rokat motiva lja, lelkesí ti, o tleteket, anyagot, 

taní ta si eszko zo ket ad. Kapcsolatokat e pí t, amik a ltal 

egyu ttmu ko de si projektek szu letnek a to bbi re sztvevo  

pedago gussal. Azon felu l, bemutatja k ku lfo ldo n a 

Zrí nyi Ko rt, ami De l-Amerika ban az egyetlen 

le tezo  he tve gi magyar iskola. Erro l a re sztvevo  

ZIK tana rok bu szke n mese lnek, e s o ro mmel osztanak 

meg jo  gyakorlatokat.  

A Veszpre mben, ill. Gyo rben zajlott ke pze sekre 

minden tana r, cserke szvezeto  pa lya zhatott. 

Amennyiben elko telezte maga t tova bbi 2-3 e v 

taní ta sra, elnyerhette a repu lo jegy a ra t is. 

Mi volt az újdonsága az idei képzésnek? Idén mit viszel 

haza a képzésről? Mi az a gondolat/ötlet/módszer, ami 

megragadta a figyelmed? 

Fothy Estela: A tova bbke pze snek ide n az volt a 

ku lo nlegesse ge , hogy egy tana ri csapat vehetett re szt 

rajta, ha la a ta voktata snak.  Ez nemcsak a tana ri 

karnak adott u j lendu letet, o tleteket —hiszen a ma r 

alkalmazotto l elte ro  taní ta si mo dszereket is 

megismerhettek—, hanem megadja mindannyiunknak 

a fejlo de s leheto se ge t a ko zo s munka n, az 

egyu ttmu ko de sen keresztu l.  

A projektpedago gia ku lo no sen alkalmas a sokre tu  

oktata sra, hiszen a tananyagot a gyermek ha ttere vel, 

e rdeklo de si ko re vel o sszhangban alakí tja ki, azzal a 

bo nusszal, hogy a tana rok is egyu ttmu ko dnek a ko zo s 

ce l ele re se e rdeke ben. 

Ezzel a gondolattal ke szí tju k a gyo ri ke pze st za ro  

beadando  feladatunkat, nemcsak a ke pze sen re sztvett 

hat tana rral, hanem bevonva az ege sz ZIK tana ri 

csapatot, í gy mozgo sí tva a projektben az o sszes dia kot. 

A projekt egyben a 2020-as tane vet za ro  projektu nk is 

lesz, amely az "O sszetartoZIK a ZIK" nevet kapja. 

Ce lunk a ko zo sse ge pí te s. Hogyan fog ez 

megvalo sulni?... Ko zo sen dolgozunk rajtza... 

nemsoka ra besza molunk a re szletekro l, e s bemutatjuk 

az eredme nyeket.  
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RÖVID HÍREK 

Már több mint két hónapja keddenként is 

találkozunk az ovisokkal! Megosztunk 

ne ha ny pillanatot az alkalmainkro l .   
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RÖVID HÍREK 

Megújult  a  Regös  táncpadló ja !  Tóth András  

e s  Knapecz Kata kezdeme nyeze se re to bb he ten 

a t folyt  a szorgos munka a ta ncteremben.  

Reme lju k,  hogy hamarosan karaktercipo k 

kopoghatnak az u j  padlo n!  

RAJZPÁLYÁZAT 

„Várak és Erődtemplomok, történelmünk 

dicső hírmondói”cí mmel 

rajzpa lya zatot hirdet a Rákóczi Szövetség 

a Ka rpa t-medencei e s a diaszpo ra ban e lo  

a ltala nos iskola sok re sze re. 

Foto  beku lde se nek hata rideje: szeptember 30.  

Ronan Amélie versben fejezte ki azt a 

szomoru sa got, amit sokunknak a szeme lyes 

tala lkoza sok hia nya jelent. Ehhez egy magyar 

ne pko lte st, a Vere bno ta t hí vta segí tse gu l. Egyu tt 

e rzu nk Ame lie-vel, e s bí zunk benne, hogy to bb 

szerencse nk lesz, mint a szege ny mada rka nak; í gy 

jo  ege szse gben, me g ide n tala lkozhatunk a Zrí nyi 

Ifju sa gi Ko r o voda ja ban.  

https://korosiprogram.hu/galeria/kepek/kozos-osszefogassal-megujultancpadlokepek
https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/1262-rajzpalyazat-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi?fbclid=IwAR3Tg5BLqJVQwcUKpbMSxtchuEEwFWba8X7mU6a3WByP86IKpPL7AJqEQzQ
https://www.youtube.com/watch?v=S_6AgbIPJDI&feature=emb_title
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Kia ltoz a cinke, csí z, 

Ví gan riog a rigo . 

Fodra t bontja ma r a ví z, 

barka ja t a mogyoro . 

Csalit alatt ho vira g, 

szenderge lo  keltike 

s nyu jto zkodo  fu zfaa g 

azt va rja, hogy keltik-e? 

– Kelj fel, kelj fel keltike! 

Int a tavasz. – Kelj hamar! 

E bredj te is ho vira g, 

Zo ldu lj ki, te holt avar! 

E bredjetek, kis ru gyek! 

Barka k, bimbo k, bokraim! 

Vira gokat bontsatok 

illatozo  csokraim! 

Bimbo k nyí lnak, hajt az a g. 

Ví gan riog a rigo . 

S í gy dalol a sok vira g: 

– E lni sze p! – O h, e lni jo ! 

 GAZDAG ERZSI: VIRA GOK E BREDE SE 

A HO NAP VERSE 
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Szeptember 29. Szent Miha ly napja, mely az egyha zi e s 

gazdasa gi e vben is kiemelt u nnep volt. Az egyha z ezen a 

napon Szent Mihály arkangyalra emlékezik, aki az 

olaszorsza gi Galagno  hegyen jelent meg. Ezen a helyen 

templomot emeltek a tisztelete re. Szent Miha ly az Utolso  

I te let angyala, aki a jo  e s rossz cselekedeteket me rlegeli, 

í gy az egyha z o si oltalmazo ja mellett a halottak 

szo szo lo ja is lett. Napja a gazdasa gi e v o szi fordulo ja ra 

esett, melyhez főleg a gazdasági élettel összefüggő 

hiedelmek, szoka sok, ido ja ra sjo sla sok kapcsolo dtak. A 

Szent Gyo rgy-napon legelo re hajtott a llatokat ilyenkor 

hajtotta k vissza, valamint a pa sztorok elsza moltata sa e s 

szego dtete se is ezen a napon to rte nt. A hortoba gyi 

juha szokat Miha ly-napto l Miha ly-napig fogadta k fel, í gy 

ilyenkor nagy mulatsa gokat, ba lokat szerveztek. Ez a nap 

va sa rnap is volt, ahol a pa sztorok ki tudta k ege szí teni 

felszerele seiket. 

Miha ly napja dologtilto  nap volt a no k sza ma ra: u gy 

tartotta k, aki ezen a napon mos, annak sebes lesz a keze, 

aki pedig ma ngorol, annak ege sz e vben do ro gni fog a 

háza felett az ég. 

Az ido jo sla s sem maradhatott el e napon, melyhez 

sokfe le ko zmonda s kapcsolo dik: „Aki Szent Mihály napján 

gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni”; „Aki 

Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem 

kérdenek tanácsot”. Vagyis aki Szent Miha ly nap uta n is 

nyári ruhát vesz fel, az nem lehet okos ember. 

Szeptember ve ge to l ma r a fu  sem no , amire í gy utalnak: 

„Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne 

kihúzni a füvet.” A pa sztorok az a llatok viselkede se bo l 

pro ba lta k az elko vetkezendo  ido szakot megjo solni. Ha 

Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók 

összefeküdtek, akkor hosszú, erős télre számítottak, 

ha nem, akkor pedig enyhe te lre. Ipoly mente n a fecske k 

jelenle te bo l ko vetkeztettek az o szi ido ja ra sra: ha Szent 

Mihály napjáig nem repültek el, akkor hosszú őszt 

vártak. 

A ltala ban szeptember 29 uta n kezdte k a kukorica t to rni. 

Ezen a napon kezdo do tt az u gynevezett kisfarsang, a 

lakodalmak őszi időszaka, mely november 25-ig, 

Katalin napja ig tartott. 

SZEPTEMBERI NE PSZOKA SOK 

SZENT MIHA LY NAPJA 

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 
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Kőszívből vajszív 

A de moni mesevila gban e lt egy so te tlelku  boszorka ny. 

A galád cica ja val e lt, aki mindig a rma nykodott. 

Cudar egy ido  volt, pokolian do rgo tt, villa mlott, 

amikor az alávaló boszorka elvesztett egy tu t. Nem 

aka rmilyen tu  volt; mindig annak a segí tse ge vel 

eszelte ki ördögi terveit. A kőszívű ne ni a cica t 

hiba ztatta: 

-Te álnok kígyó, mi szégyenleteset csináltál a tűmmel? 

-Semmit az égegyadta,  alvilágon. – válaszolta gúnyosan 

a mocsok macska. 

Ekkor a lelketlen boszorka ny egy sa ta ni nevete st 

hallott. Egy szo ro s szí vu  deneve r szo lt hozza . 

Gúnyosan heccelte a boszorkányt: 

 -Hej, te dicstelen banya, azt gondolod, hogy az a 

szégyenletes kalap még megijeszt valakit?  

I gy va laszolt a kőszívű: 

-Érzéketlen, kegyetlen, rossz szándékú denevér vagy! 

A kalapom ördögien jó, hiszen betölti alattomos 

küldetését; már messziről mindenkit szerte a világon 

megijeszt az alakjával! 

-Engem vádolsz bántón azzal, hogy utálatos, szívtelen 

vagyok, de te, boszorka ugyanolyan gonosz – ha nem 

gonoszabb – vagy, mint én. 

Ez a kegyetlen, de igaz mondat a boszorka so te t lelke ig 

hatolt. Elgondolkodtatta… ez nem csupa n egy epe s 

megjegyze s volt, hanem a deneve r minden undok 

szava szí vbemarkolo an igaz. Egyedu l neki volt 

ba torsa ga ahhoz, hogy re szve tlenu l megmondja a 

banya nak, amit eddig senki sem mert; felnyitva ezzel 

az eddig gonoszsa gto l o rdo gien izzo  banyaszemeket a 

gaztetteire. A boszorka bela tta, hogy eddigi hitva ny, 

elvetemült viselkedésével sok embernek okozott 

pokoli pillanatokat.  

SZO KINCSFEJLESZTO  

TO RTE NETSZO VE S SZINONIMA KKAL 

Terítéken a GONOSZ szavunk 

Ronan Priscila  

Lektorálta: Vágási-Kovács Anna 
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Ekkor az undok macska megvallotta alantas tette t; o  

lopta el a de moni tu t, amit ve gu l visszaadott 

gazda ja nak. A deneve r is elgondolkodott eddigi 

viselkede se n; bela tta, nincsen e rtelme 

rosszmájúságainak, ha mindenki kedves körülötte. 

A banya elsze gyellte maga t, szí ve vajszí vve  la gyult; 

elhata rozta, hogy a tu t ezuta n csak jo ra haszna lja, e s 

bocsa natke re ske pp ko to tt a cica ja nak e s a deneve rnek 

egy-egy sapka t, kesztyu t, meg sa lat. 

Ve gu l pokoli jo  bara tok lettek, e s soha to bbe  nem  

voltak aljasok, undokok egyma ssal. Ma ig is e lnek, ha 

meg nem haltak! 

HOGY SZU LETETT AZ ALKOTA S? Rendelkeze su nkre 

a lltak a GONOSZ melle kne v szinonima i ahhoz, hogy egy 

to rte netet inspira ljanak. Terme szetesen a 

to rte netszo ve shez tudni kell, hogy milyen kontextusban 

haszna ljuk az adott szo t. Ja tszva tanultunk Priscivel! 

Fanta zia ja szu leme nye t csoda s rajzzal illusztra lta.  

A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák 

közül válogattunk.  

GONOSZ 

sa ta ni, pokoli, de moni, o rdo gi, alvila gi, so te tlelku , 

hitva ny, becstelen, aljas, tisztesse gtelen, ala valo , alantas, 

gala d, cudar, sze gyenletes, a lnok, rosszindulatu , 

gyala zatos, dicstelen, szeme t, mocsok, szí vtelen, rossz 

sza nde ku , rosszma ju , undok, uta latos, epe s, alattomos, 

elvetemu lt, a rma nyos, gu nyos, ba nto , e rze ketlen, 

ko szí vu , lelketlen, re szve tlen, szí vtelen, kegyetlen, 

szo ro s szí vu   
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KARANTE N 

PERCEK 

Magyarra fel! 7.  

5x5 perc ja te k 

a szavakkal  

      

 

KE PREJTVE NY FEJTSD MEG A SZAVAKAT! 

ANTONIMA K Egészítsd ki a mondatokat! 

 AMI NEM KE NYELMES, AZ ________. 

 AKI NEM BOLDOG, TALA N ________. 

 AKI NEM RENDES, AZ ________. 

 AMI NEM SZABA LYOS, AZ ________. 

 AMI NEM KELLEMES, AZ VALO SZI NU LEG ________. 

 AMI NEM EGE SZSE GES, AZ ________. 

 AKI NEM NO S, AZ ________. 

 AKI NEM BARA TSA GOS, AZ LEGTO BBSZO R ________. 

 AKI NEM BECSU LETES, AZ ________. 

RI MEK  KÖSD ÖSSZE a mellékneveket a rímelő 

főnevekkel? Keress még rímelő főneveket!  

Találd meg a növénynevet 
a szavakban!  

 TU KO RTEREM  

 CSU TO RTO K  

 CSEPEREG  

 SZELENCE  

 RA DIO  

 OLVASA S  

 SZABA SZ  

  V = P        O  

Megfejtések: 1) KO RTE, TO K, EPER, LEN, DIO , SA S, ZAB; 2) KERE KPA R, FA RAO  

MASZATOS EGE R 

CSACSKA KUTYA 

MESE S ASZTALOS 

KEME NY U RGE 

FURA MACSKA 

FAKO  VI ZESE S 

FU RGE MACKO  

KO VE R LEPE NY 
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HOZZA VALO K 

50 dkg liszt 
2,5 dkg e leszto  

6 dkg porcukor (krista lycukorbo l is lehet) 
5 dkg olvasztott vaj vagy margarin 

2 db toja ssa rga ja 
2,5 dl langyos tej 

csipet so  
Tetejére: 

30 dkg dara lt dio  
15 dkg krista lycukor 

15 dkg olvasztott vaj vagy margarin 
Vaníliaöntet: 
5 evo kana l liszt 
4 evo kana l cukor 

2 evo kana l vaní liaaroma 
1 liter tej 
csipet so  

 
A lisztet egy ta lba szita ljuk. Az e leszto t 1 
evo kana l cukorral, 1 dl tejjel e s 2 evo kana l 
liszttel o sszekeverju k, majd 10-15 percet a llni 
hagyjuk. A felfutott e leszto t a lisztre o ntju k, 
hozza adjuk a marade k cukrot, a vajat, a toja st, a 
so t, e s jo l o sszegyu rjuk. Ko zben kis adagokban 
o ntju k bele a tejet. A sima ra dagasztott te szta t 
letakarjuk e s hagyjuk pihenni 25-30 percet. A 
te szta t lisztezett deszka n kinyu jtjuk e s 
poga csa kat szaggatunk belo le, majd egy 
kivajazott tepsibe tesszu k. A teteje t megkenju k 
olvasztott vajjal e s megszo rjuk a cukros-dio s 
kevere kkel. Hagyjuk me g 15-20 percet pihenni, 
majd ko zepes fokon (180°C) 25-30 percig su tju k. 
A vaní liao ntethez csomo mentesen kikeverju k a 
lisztet e s egy kis tejet. A marade k tejet a 
cukorral, a vaní liaaroma val e s a so val egy 
la basban felforraljuk. Forra s uta n levesszu k a 
tu zro l e s folyamatos kavargata s mellett lassan 
beleo ntju k a lisztes tejet. Az í gy kapott o ntetet 
lassu  tu zo n me g 5 percig forraljuk. 

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

ARANYGALUSKA 
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MAGYAR FILMEK 

SZEGÉNY GAZDAGOK 

rendezo : Ba n Frigyes, alapmu  - Jo kai Mo r: Szege ny gazdagok, 

12+ 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar kalandfilm, 1959. 

„A szépséges Henriette-et (Krencsey Marianne) nagyapja 

Hátszegi báróhoz kényszeríti, bár a lány Vámhidy Szilárdot 

(La ng Jo zsef), az ifju  szolgabí ro t szereti. Eze rt mindketten 

o ngyilkossa got kí se relnek meg, de megmentik o ket. A ba ro  

(Benko  Gyula) ezuta n felese gu l veszi Henriette-et, e s Arad 

megye be viszi, ahol az ege sz ko rnye ket a gonosz Fatia Negra 

tartja rettege sben. Va mhidy is ide jo n, hogy elkapja a hí rhedt 

a larcos rablo veze rt.” 

AZ ARANYEMBER 

rendezo : Gertler Viktor, alapmu  - Jo kai Mo r: Az arany ember, 12+ 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar kalandfilm, 1962. 

„Az Al-Duna n hajo zo  Szent Borba la t egy to ro k a gyu nasza d veszi 

u ldo zo be. A magyar hajo  egyik utasa maga hoz ke reti a kapita nyt, 

Tí ma r Miha lyt. Ela rulja neki, hogy valo di neve Ali Csorbadzsi: a 

to ro k szulta n fo kincsta rnoka volt. La nya val, Tí mea val egyu tt 

megszökött a szultán udvarából, mert az uralkodó meg 

akarta kaparintani a vagyonát, Tímeát pedig a háremébe 

akarta vitetni. Ali Csorbadzsi mérget vett be, hogy 

megmentse la nya e lete t. Szerinte Tí mea csak u gy meneku lhet 

meg, ha nem tudja k bebizonyí tani, hogy kinek a la nya. A to ro k 

fe rfi 1000 aranyat bí z Tí ma rra, e s arra ke ri, hogy a pe nzt 

Tí mea val egyu tt vigye el a Szent Borba la tulajdonosa hoz, a 

koma romi Brazovics Atana zhoz, aki ta voli rokona...” 

FILMAJÁNLÓ 

https://ok.ru/video/1676691114648
https://ok.ru/video/1686847228568
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ANNI MOCSA RY 

CELEBRANDO  
EL DI A DE LAS COLECTIVIDADES 

AL PRESENTAR LA HISTORIA DE ZIK  
4 DE SEPTIEMBRE 

 
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR — CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI 

Nuestro objetivo y lema es engrandecer la nacio n hu ngara con 
personas educadas y cultas. 
 En los an os cincuenta, cuando por iniciativa de la madre 
Juha sz se fundo  el CI RCULO JUVENIL ZRI NYI, pocos se 
imaginaban que en 2020, casi 70 an os despue s, todaví a habrí a 
un grupo, que todos los fines de semana se reuniese para 
estudiar la lengua hu ngara, historia, geografí a y literatura 
húngara y organizara noches de teatro, cafés literarios, 
conmemoraciones patrias… y, por fuerza mayor, 
incorporarí a la educacio n virtual y a distancia con el mismo 
entusiasmo de siempre. 
 Naturalmente muchas cosas han cambiado durante estos 70 
an os: entre otras cosas, el hu ngaro que hablaban los 
inmigrantes no es el mismo que los chicos hablan hoy, el nivel 
acade mico de los maestros y profesores de ese entonces, 
preparados en su patria natal, dista del nuestro. 
 Los participantes actuales son argentinos y tambie n sus 
padres. Los profesores y maestros son todos ex alumnos del 
Cí rculo Zrí nyi. 

 
 

SECCIO N EN ESPAN OL 
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ESCUELA EL SÁBADO 
Los jo venes cuyas edades oscilan entre los 2 y 18 an os, 
se reu nen en la escuela sabatina y estudian divididos 
en pequen os grupos. Su nu mero total se acerca a los 
50.   
 Los ma s chiquitos cantan, juegan y escuchan cuentos. 
 Los de edad primaria aprenden a leer y escribir en 
hu ngaro y enriquecen su vocabulario. 
 En el nivel secundario les ensen amos literatura, 
historia, geografí a y los informamos sobre la realidad 
de la Hungrí a actual. Tambie n los preparamos para 
cumplir con los niveles requeridos por la Asociacio n 
de Scouts Hu ngaros en el Exterior. 
Tambie n realizamos excursiones divertidas para 
conocer distintos lugares de intere s en Buenos Aires. 
Cerca de navidad, con todas las familias y los 
residentes del hogar de ancianos compartimos el 
pesebre viviente.  

 

BECAS 
Funciona regularmente desde el an o 1990 el programa 
de becas de viajes a Hungrí a e intercambio estudiantil. 
Viajaron hasta la fecha ma s de 100 jo venes argentinos 
de origen hu ngaro y hemos invitado a alrededor de 30 
jo venes hu ngaros. 
Los alumnos, que durante el an o lectivo concurren 
regularmente a clases, dan los exa menes 
correspondientes y cumplen determinados requisitos 
se hacen acreedores a un viaje de estudios de un an o. 
Los mas jo venes, de 13-14 an os viajan por 3 meses, 
para conocer e interiorizarse de los mil y un aspectos 
de la milenaria cultura hu ngara que heredaron de sus 
abuelos y asistir a clases como oyentes. 
 Consideramos este programa de becas muy 
importante, ya que es el u nico me todo para aprender 
el idioma rápido y despertar el amor por Hungría. 
El grupo Kala ka nos visito  4 veces deleita ndonos con 
sus canciones infantiles. 
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Queridos compatriotas hu ngaros: 

El 20 de agosto es un dí a festivo para los miembros de 

la nacio n hu ngara, dondequiera que vivamos en esta 

Tierra. Celebramos la existencia de nuestra nacio n, la 

existencia de Hungrí a, y conmemoramos el estado 

hu ngaro y, al mismo tiempo, al fundador del estado 

cristiano,  a nuestro rey San Esteban. 

20 de agosto. Es la fiesta nacional destacada de 

Hungrí a, ya que es una fiesta tanto estatal como 

eclesia stica. Al mismo tiempo, a nosotros, a los 

hu ngaros que vivimos hoy, nos compromete tanto la 

herencia de la fundacio n de estado de nuestro rey San 

Esteban como su espiritualidad al encomendar su paí s 

a la Virgen Marí a.  

Esta fiesta nacional es especialmente valiosa porque en 

la historia hu ngara de ma s de un milenio, siempre fue y 

sigue siendo un sí mbolo de la Hungrí a libre e 

independiente, ma s alla  de las diversas cosmovisiones 

y valores polí ticos. 

Por eso la celebracio n de la fundacio n del Estado pudo 

ser siempre la fiesta nacional comu n ma s importante 

de la dia spora latinoamericana hu ngara, y agradezco 

ahora a todos mis compatriotas que vivieron y viven en 

este continente por conservarla y atesorarla. 

Al comienzo de mi misio n como embajador en 

Montevideo en agosto de 2017, sentí  por primera vez el 

significado tan profundo de esta celebracio n aquí , lejos 

de mi tierra natal, junto a mis compatriotas, parado 

sobre un palmo de tierra hu ngara, por lo que estoy 

agradecido a todos los miembros de la dia spora 

hu ngara, pero especialmente a los hu ngaros de 

Uruguay, al Hogar Hu ngaro.  

DISCURSO FESTIVO DEL 

EMBAJADOR DR. CSABA GELE NYI 

20 DE AGOSTO DE 2020 
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¿Que  hicimos los hu ngaros que vivimos hoy para 

preservar la herencia de San Esteban? La Ley 

Fundamental de Hungrí a, aprobada en 2011, la 

Constitucio n vigente en nuestros dí as comienza con el 

Credo Nacional de la siguiente manera: 

“NOSOTROS, LOS MIEMBROS DE LA NACIO N 

HU NGARA, al comienzo del nuevo milenio, con 

responsabilidad por todos los hu ngaros, declaramos lo 

siguiente: 

Estamos orgullosos de que nuestro rey San Esteban 

haya sentado el estado hu ngaro sobre una base so lida 

hace mil an os y haya hecho que nuestro paí s sea parte 

de la Europa cristiana. 

Estamos orgullosos de nuestros antepasados, quienes 

lucharon por la supervivencia, por la libertad y  por la 

independencia de nuestro paí s”. 

… y el Credo Nacional termina de la siguiente manera: 

“Nuestra ley ba sica es la base de nuestro sistema legal, 

una alianza entre los hu ngaros del pasado, del presente 

y del futuro. Un marco vivo que expresa la voluntad de 

la nacio n, la forma en que quisie ramos vivir. 

Nosotros, los ciudadanos de Hungrí a, estamos listos 

para basar el orden de nuestro paí s en la cooperacio n 

de la nacio n”. 

Ustedes todos, nuestros compatriotas hu ngaros que 

viven en Ame rica del Sur, son partí cipes de esta 

cooperacio n. 

¡Dios, bendice al pueblo húngaro! 

 

Traducido por Susana Benedek 
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Los becarios del programa Kőrösi Csoma Sándor en 
conjunto realizaron la conmemoración online para 
las comunidades húngaras de Sudamérica. 

Se proyecto  en vivo, a trave s de la cuenta de Youtube y 

Facebook del Hogar Hu ngaro de Uruguay. Iniciamos la 

conmemoracio n con la cancio n popular titulada 

„Alabado seas San Esteban”, entonada por Kinga 

Keme ny de Sira k y Blanka Sira k (Ars Hungarica, 

Buenos Aires) Para el Himno Hu ngaro, contamos con la 

colaboracio n de la Asociacio n Hu ngara de Jaragua  do 

Sul, Brasil. Luego, en ambos idiomas, recibio  a todos los 

presentes el Dr. Csaba Gele nyi, Embajador de Hungrí a 

en Argentina. 

Los objetivos de los becarios que se prepararon 

durante semanas era presentar y resumir la vida y obra 

del creador del Estado Hu ngaro, las costumbres 

relacionadas a esta fecha especial, y por u ltimo 

presentar las tradiciones que se realizan en cada 

comunidad hu ngara de Sudame rica.  

Como introduccio n se escucho  que San Esteban fue un 

rey rico en virtudes que au n hoy mantiene unidos a los 

hu ngaros y se mantiene presente en la vida de nuestra 

nacio n. Su figura se tallo  profundamente en el alma de 

su pueblo y su efecto sigue vigente incluso un milenio 

ma s tarde. Dicho efecto genera que su nombre sea 

utilizado en varias instituciones de gran importancia en 

la dia spora, como por ejemplo: 

-En Buenos Aires, Argentina: El Hogar de Ancianos San 

Esteban, la Capilla San Esteban de la Asociacio n de 

Hu ngaros Cato licos en Argentina, el Cí rculo San 

Esteban. 

-En San Pablo, Brasil: la Iglesia San Esteban, como el 

Colegio Santo Ame rico. 

-En Jaragua  do Sul, Brasil: la Iglesia San Esteban y la 

Escuela Primaria San Esteban. 

Revisado por María Micsinay de Benedek 

20 DE AGOSTO, EN SUDAME RICA. 

CONMEMORACIO N DE  

SAN ESTEBAN,  

COOPERACIO N DE BECARIOS  

TIBOR MARTI  

Traducido por Miklós Kerekes 
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La representacio n de San Esteban se puede encontrar 

en varias formas y lugares. Como por ejemplo en la 

ciudad de Me xico, una de las ventanas de la Iglesia 

Sagrado Corazo n tiene la imagen de San Esteban, 

gracias a las donaciones de los hu ngaros de Me xico. 

Los poemas, himnos y canciones sobre e l indican que 

su nombre esta  fuertemente asociado con los hu ngaros. 

Al recordar su persona y su actividad, no so lo 

mantenemos viva su memoria, sino que tambie n 

celebramos la fundacio n del estado cristiano hu ngaro y 

la existencia continua de ma s de mil an os como estado 

hu ngaro. 

Comenzamos nuestra ceremonia presentando la vida 

de nuestro fundador y una breve descripcio n histo rica. 

Tibor Martí  (becario en Villa A ngela, Chaco) presento  

co mo puede ser relevante para nosotros un gobernante 

que vivio  hace mil an os, como tambie n do nde podemos 

ver hoy los resultados de su obra y su paí s. 

El primer rey de la Casa A rpa d fue coronado en 

Esztergom, en la Navidad del an o 1000 (o el primer dí a 

del 1001). En sus 3 libros legislativos, consolido  el 

orden interno con 56 leyes e hizo que cada 10 pueblos 

levantaran una iglesia. Eligiendo el rito latino (del 

Oeste) fundo  1 arzobispado y 10 obispados, reforzo  

Pannonhalma, y fundo  los monasterios benedictinos de 

Bakonybe l, Zalava r y Pe csva rad. Establecio  un sistema 

provincial, introdujo los diplomas estatales, y acun o  su 

dinero propio. Su libro escrito para su hijo Imre, 

“Intelmek” (Exhortaciones) es considerada au n hoy en 

dí a como filosofí a estatal. Fallecio  en Sze kesfehe rva r el 

15 de Agosto de 1038, en la fiesta de la Asuncio n de la 

Virgen. Antes, ofrecio  su corona, su paí s, a la Virgen 

Marí a. Desde entonces, Hungrí a se convirtio  en el paí s 

de la Virgen Marí a (Regnum Marianum). San Esteban 

fue enterrado en la Iglesia de la Asuncio n en 

Sze kesfehe rva r, que desde entonces se ha convertido 

en lugar de coronacio n y entierro de la mayorí a de los 

reyes hu ngaros. Por iniciativa del rey San Ladislao fue 

canonizado por el papa Gregorio VII en Sze kesfehe rva r, 

el 20 de agosto de 1083. 

Uno de los mensajes ma s importantes de esta 

conmemoracio n es que la imagen de San Esteban es un 

ejemplo para los hu ngaros que viven en la dia spora 

latinoamericana. Recordamos a todos que sus 

ascendientes: abuelos y bisabuelos, crearon una 

“pequen a Hungrí a” en su nueva patria, pero 

conservando su identidad hu ngara y su pertenencia al 

pueblo hu ngaro. 
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Fundaron instituciones y organizaciones, agrupaciones 

scout, que durante generaciones han preservado el 

conocimiento y el amor por la lengua, la literatura y la 

historia. Hoy, adema s del fundador del estado y los mil 

an os de estado hu ngaro, celebramos esto. El continuar 

esta labor y la insistencia en mantener las raí ces 

hu ngaras garantiza el futuro.  

Los becarios del programa Ko ro si Csoma Sa ndor nos 

sentimos honrados de trabajar con ustedes y creemos 

que podemos y debemos hacer mucho juntos. Mil an os 

despue s y en este trabajo mancomunado, sigue latente 

el ejemplo de San Esteban, su vida y sus ensen anzas. 

La conmemoracio n continuo  con una seguidilla de 

videos preparados por el resto de los becarios. En 

primer lugar, Ilma Csa sza r, becaria de Chile,  presento  

una de las reliquias hu ngaras ma s importantes y uno de 

nuestros sí mbolos nacionales, la Santa Diestra, la mano 

derecha momificada conservada en la Basí lica de San 

Esteban de Budapest. La reliquia es acompan ada por 

una procesio n an o tras an o al finalizar la misa de la 

fecha. Luego, pudimos escuchar una compilacio n de 

Lu cia Juha sz (becaria en Asucio n, Paraguay) de algunos 

pensamientos importantes de 

“Intelmek” (Exhortaciones). El llamado espejo real 

hu ngaro es una excelente obra de filosofí a estatal, 

escrita en latin para instruccio n del prí ncipe Imre 

(Ame rico), hijo de San Esteban. El programa continuo  

con la presentacio n de Veszpre m, la ciudad de las 

reinas hu ngaras, recopilada por Kinga Somogyi, becada 

de Jaragua  do Sul, Brasil. Sarolt, madre de San Esteban, 

vivio  en esta hermosa ciudad de un pasado especial. 

Hoy, centro del arzobispado, alberga una rica coleccio n 

que lleva el nombre de la esposa de San Esteban, la 

reina y Beata Gizella. Para colorear la conmemoracio n, 

nuestra compan era Ma ria Pa sztor (becaria en San 

Pablo, Brasil), leyo  un cuento corto sobre San Esteban, 

junto con jo venes de la comunidad. Durante la 

celebracio n del 20 de agosto, no puede faltar la 

bendicio n del pan. Los becarios de Buenos Aires (Kata 

Knapecz y Andra s To th) realizaron un video sobre el 

origen de la tradicio n del pan recie n horneado, atado 

con una cinta de color nacional, que se bendice y luego 

se reparte entre los presentes en la celebracio n. Los 

alumnos hu ngaros del Colegio San Ladislao 

interpretaron un poema de Sa ndor Ka nya di, titulado 

“El pan de la abuela”, logrando gran e xito junto a los 

alumnos del Cí rculo Juvenil Zrí nyi, quienes presentaron 

el poema de Aniko  Be rces titulado “20 de Agosto”.  
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Todos los alumnos fueron preparados por Anna Va ga si-

Kova cs, becaria en Buenos Aires. Se informo  sobre los 

tradicionales Dí as Reales de Sze kesfehe rva r, 

presentado por Sarolt Ra cz, becaria de Mendoza. 

El 20 de agosto es el cumplean os de Hungrí a, cuando 

celebramos tambie n la fundacio n del Estado Hu ngaro. 

En esta fecha, todo el paí s se viste con flores, pero 

especialmente Debrecen, la ciudad ma s importante del 

Este de Hungrí a, donde se organiza el tradicional 

carnaval de flores. Adema s, un evento muy esperado 

por todos los hu ngaros es la eleccio n de la torta 

nacional. Interesante reporte realizado por Judit 

Molna r, becaria de Co rdoba. 

Como parte del programa, pudimos escuchar varias 

canciones tradicionales que honran a San Esteban. 

Agradecemos el aporte de la Asociacio n Ars Hungarica 

de Buenos Aires, bajo la direccio n artí stica de Sylvia 

Leidemann. Las canciones fueron interpretadas por 

artistas de la Asociacio n. Kinga Keme ny de Sira k 

represento  varias canciones relacionadas a la festividad 

que nos unio . 

Continuando con la conmemoracio n, presentamos con 

videos las tradiciones de las comunidades hu ngaras de 

la dia spora relacionadas a esta fecha especial. 

Escuchamos de parte Ka roly Jankovics (Presidente del 

Hogar Hu ngaro de Uruguay) las tradicionales 

presentaciones de baile de los grupos folklo ricos de 

Montevideo durante el gran Baile con el que 

conmemoran esta fecha; los hu ngaros de Mendoza y de 

Villa Angela contaron sus tradicionales encuentros 

luego de la misa en honor a San Esteban. Conocimos la 

importancia de esta fecha tambie n para los hu ngaros 

de Misiones.  

Muchas personas enviaron videos personales, que 

fueron todas publicadas como cierre de esta 

conmemoracio n. Destacamos la importancia del trabajo 

de los becarios Krisztina Kasza y O rs Nagy 

(Montevideo, Uruguay), quienes organizaron y 

armaron, subtitularon, y publicaron el video final. 

Todos los interesados en continuar con una 

conversacio n informal sobre esta fecha fueron 

invitados a una sala de Zoom. 

Nos alegra haber podido contribuir a la digna 

celebracio n de nuestro primer gobernante, con un 

programa diverso y colorido. 

El video completo se puede ver online desde el canal de 

Youtube del Hogar Hu ngaro de Uruguay. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSo8a9nG0D8
https://www.youtube.com/watch?v=SSo8a9nG0D8
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PRO LOGO 

El dia 08 de SEPT hemos organizado, junto al Becario 

Sr. Martí Tibor y en el marco de nuestras Charlas 

sobre Historia y Cultura Hungara; la intervencio n del 

Sr. Director General del Skanzen Mu zeumn Skanzen de 

Szentendre, Dr. Cseri Miklo s; ya que una Casa de 

inmigrantes hu ngaros construí da en 1917 esta  

siendo trasladada junto a decenas de 

herramientas de labranza agrí cola, elementos 

de transporte antiguas, piezas muy antiguas de 

vida cotidiana (muebles, cubiertos, artí culos de la 

vida cotidiana de aquellos an os). Se esta  trasladando 

trozos de pisos, las aberturas de aquella casa, trozos de 

muros de adobe y todo lo necesario para reconstruirla 

exactamente en el Skanzen. 

Los Directores del Museo viajaron varias veces a Villa 

Angela a realizar este trabajo de recolección de 

elementos originales y aquí  le brindamos la mejor 

colaboracio n profesional que pudimos ofrecerles. 

 

CO NSUL HONORARIO DE HUNGRI A EN EL CHACO  

ARQUITECTURA DE 

INMIGRANTES HU NGAROS 

ARQUITECTO ALEJANDRO PAJOR                

Una Casa de inmigrantes hu ngaros construí da en 1917 
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Se han confeccionado los planos de arquitectura que 

aquella Casa nunca tuvo. Es decir, fue una construccio n 

realizada como se llama “popularmente” y con las ideas 

y nociones de distribucio n espacial que nuestros 

abuelos tení an en aquella e poca, ellos y casi todos los 

inmigrantes hu ngaros tení an vocacio n de agricultores y 

eso era lo que sabí an hacer, no casas. La casa debí a 

responder a cubrir sus necesidades de vida diaria 

basada en el trabajo y generar los medios para su 

manutencio n, comida y descanso en medio del campo 

agreste e ino spito adonde llegaron en aquellos an os. 

Ese dí a pudimos contar con la valiosa presencia y las 

palabras del Sr. Embajador de Hungria en la Argentina, 

Dr. Gelényi Csaba, tuvimos el honor de que haya 

aceptado gentilmente en intervenir y poder relatar los 

innumerables papeleos burocra ticos que se debio  

afrontar, pero lo ma s importante pudimos escuchar la 

voz oficial sobre el valor cultural e histo rico; su 

significancia e importancia para Hungria y para 

Argentina de este gesto enorme hacia la dia spora 

chaquen a en particular, pero tambie n para toda la 

dia spora argentina. 

Sr. Director General del Skanzen Mu zeumn Skanzen de Szentendre, Dr. 

Cseri Miklo s en Villa Angela 
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A la vez, hemos sumado la intervencio n de un 

especialista y experto en la dia spora chaquen a, como el 

Sr. Zsonda Márk, (antropólogo cultural), quien 

como Becario durante seis an os visito  perio dicamente 

nuestra ciudad conviviendo largos seis meses al an o y 

ha conocido y visitado cada Chacra, cada casa y cada 

familia hu ngara en esta zona. Por lo que los ha conocido 

tanto a todos y ha podido contribuir mucho, mucho en 

esta tarea de poder reconstruir un ejemplo de la vida 

de los hu ngaros chaquen os en el Szentendrei Mu zeum 

como muestra del espí ritu hu ngaro chaquen o. 

En fin, fue un dia muy especial para nosotros. Pudimos 

convocar desde nuestra pequen a ciudad a tantas 

personalidades en un solo evento virtual, que nos llena 

de satisfaccio n. La Sen ora Presidente de la Federacio n 

de Entidades Hungaras de la Argentina, Arq. Redl Isabel 

nos entrego  en su intervencio n; palabras muy 

profundas que hacen al sentimiento hu ngaro, nos hablo  

sobre la importancia que los hombres y mujeres de la 

Nacio n Hu ngara dispersos por todo el mundo nunca 

dejen de trabajar intensamente por ese sentimiento, 

siempre con la mirada puesta en los valores hu ngaros.  

Finalmente pudimos tambie n convocar al famoso 

humorista y cuentista regional argentino, Sen or Luis 

Landriscina, hijo de Villa Angela, hijo de inmigrante 

italiano pero criado en una casa de inmigrantes 

espan oles en nuestra ciudad. Alguien que con su sano 

humor y profunda poesí a a lo largo de sus 85 an os de 

vida, ha difundido como nadie en la Argentina y en 

varios paí ses del mundo: la cultura inmigrante de la 

Provincia del Chaco; una Provincia formada y 

desarrollada gracias al arduo trabajo de los 

inmigrantes europeos (principalmente del centro de 

Europa) que llegaron allí  cuando nada de nada habí a. Ni 

ciudades (solo algunas), ni caminos, ni servicios 

pu blicos, ni bancos, nada… solo tierra ví rgen para 

trabajarla. A eso vinieron: a trabajar y a formar un 

Provincia.  

Don Luis, como tiernamente se lo llama en Argentina, 

relata la historia inmigrante del Chaco en sus cuentos y 

poemas de manera magistral y nos pudo deleitar con 

sus palabras y ane cdotas. 
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Por todo eso, por la compan í a de decenas de amigos 

que ya conforman una audiencia “fija” dirí amos, de 

nuestros Martes de Historia y Cultura Hungara, 

estamos felices y satisfechos por esta tarea que nos 

encanta realizar para mostrarnos al mundo, hacernos 

ver, poder contar do nde estamos y quie nes somos. 

 

LA CASA DEL GRINGO 

En la Argentina y en Uruguay la palabra “GRINGO” se 

utiliza para hacer referencia a los inmigrantes europeos 

que llegaron masivamente a estos paí ses durante los 

Siglos XIX y XX. 

Tambie n se usa para referirse a los habitantes de zonas 

rurales descendientes de dichos inmigrantes. 

De los inmigrantes hu ngaros que llegaban al Puerto de 

Buenos Aires, algunos optaban por quedarse en esa 

gran ciudad y otros, buscaron afincarse en las 

Provincias gracias a las oportunidades que veí an para 

su futuro en ellas, aunque fuera en una geografí a 

ino spita, virgen, en donde todo estaba por hacerse. 

Quienes llegaron a nuestro Chaco, se localizaron 

mayormente en la Colonia Juan Jose  Paso (entre Villa 

Angela y Du Graty) y casi simulta neamente 

comenzaron a construir entre todos ellos, la Capilla San 

Jose  en la zona denominada Pueblo Dí az, a pocos 

kilo metros de la actual Villa Angela. Fue esa Capilla su 

lugar de reunio n los Domingos, no solo por una 

cuestio n religiosa, sino tambie n porque al encontrarse 

podí an hablar su idioma, contarse novedades de los 

familiares, las cartas que recibí an y programar la 

autoayuda para construir las casas de cada una de las 

familias. 

Una Casa de inmigrantes hu ngaros construí da en 1917 
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Pero volviendo al relato anterior, cabe acotar que 

quienes construyeron sus Casas en la ciudad, debieron 

ajustarse a medidas urbanas de lotes que realmente 

eran (terrenos) muy angostos, solo de poco ma s de 8m 

y muy largos hacia atra s.  

En cambio, quienes viajaron a las Provincias como el 

Chaco, pudieron construir sus Casas en lugares casi 

diría: “infinitos” es decir, sin lí mites de terreno, tení an 

todo el campo para construir. 

Entonces, surgieron dos maneras, dos tipologí as muy 

claras de Casas de Inmigrantes. La de ciudad y la del 

campo. Vale aclarar que estamos hablando de personas 

que tení an en su mayorí a virtudes de granjeros, 

agricultores, de manera que las facilidades de sus casas 

respondí an a criterios funcionales muy simples, 

ba sicamente a necesidades del trabajo, en la casa se 

debí a producir lo necesario para el consumo de la 

familia… y brindar espacio para el descanso 

obviamente. 

Por lo tanto, hay funciones invariables en cada caso (ya 

sea en la ciudad, como en el campo) como la huerta, la 

granja, la cocina con el horno, los dormitorios -amplios- 

allí  se guardaban muchas cosas y el patio con mucha 

sombra de a rboles o parrales altos que trepaban sobre 

unas pe rgolas alambradas. 

En la ciudad en cambio, con terrenos tan angostos se 

hicieron muy famosas las “casas chorizo” es decir que 

todas las habitaciones de la casa se iban generando una 

detra s de la otra, intercalando Patios de luz y un largo 

Pasillo que uní a cada sector desde la calle hasta el 

fondo del lote. De ahí  su nombre: Casa Chorizo. 

En el campo, al no haber lí mites catastrales como en la 

ciudad, los lí mites de la Casa debieron hacerlos ellos 

mismos. Eso se hizo con alambrado tejido (ya que no 

permití a que los animales alteren las huertas y/o 

impedí an que se escapen de las granjas), pero a la vez 

sirvio  para generar diferentes sectores, pequen os lotes 

alambrados en el predio de “la casa”: las huertas, las 

granjas, rodeando la casa y habí a un corral al Sur 

(acordarse de que los olores debí an evitarse y esa 

orientacio n favorecí a) que tení a un pequen o techo de 

chapas y debajo del mismo se construyo  una especie de 

tribuna con entablados de madera para las gallinas y 

gallos.  
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De allí  viene el nombre de “gallinero” a las tribunas sin 

butacas en un estadio de fu tbol. Luego estaba el sector 

del Horno de barro y detra s las plantas de cí tricos. Cada 

uno de estos espacios estaba delimitado por alambrado

-tejido y puertas de hierro de apertura “hacia afuera” 

con resortes para que cierre-sola. 

La Casa era muy simple: Techo meta lico con pendiente 

a canaleta que llevaba el agua de lluvia a una cisterna 

de material, muros de adobe revocados y siempre 

pintados de blanco, Cocina, dos dormitorios muy 

amplios y ban o de aseo al final cerrando la galerí a de 

un lado; el otro ban o se construí a en el exterior a unos 

20m de la casa hacia el Sur (los vientos dominantes en 

Chaco son del Norte).  

Todos los espacios estan unidos por una generosa 

Galerí a con arcos hacia el patio propio, muy fresca 

orientada al Sureste.  

En esa galerí a se desarrollaba la vida cotidiana de la 

casa, serví a como comedor, estar, lugar de trabajo y de 

descanso.  

Sin embargo, tení a una puerta lateral, muy labrada, con 

vidrios repartidos de colores en el otro lado, hacia el 

Norte -donde estaba el Aljibe y el patio de maniobras-  

Era la Puerta principal. 

Ahora… esta casa inscripta en el a rea junto a los 

corrales y huertas, formaba parte de un grupo de 

construcciones agrupadas en torno a un patio de 

maniobras en donde otra gente trabajaba y visitaba a la 

familia residente.  
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Ese Patio serví a para todo tipo de trabajo, las volantas y 

sulkys podí an cargar ahí  las bolsas de algodo n para 

llevar a la desmotadora del pueblo; habí a una Despensa 

que proveí a mercaderí as a los cosecheros y peones. El 

garaje del Tractor (me acuerdo de uno rojo marca 

“Kossuth”), los carros, volantas, todos tení an un garaje 

o galpo n donde guardarlos, repararlos; pero tambie n 

habí an construí do unas piezas grandes (habitaciones) 

que serví an de depo sito de granos (maí z y sorgo); 

aunque cuando mi tí o Jancsi contrajo matrimonio…  fue 

su dormitorio. 

Así  era esta casa, pequen a, simple, funcional, pero muy 

“vivida a pleno” por una familia hu ngara muy laboriosa 

y dedicada a producir en el campo, como todos los 

hu ngaros que llegaron aquí : 

La labranza, la siembra y la cosecha… esa era la tarea 

diaria… procura ndose el agua, reparar las herramientas 

-que muchas veces fabricaban ellos mismos- todo se 

hací a en “las casas” era allí  donde generaban su 

alimento criando cerdos, vacas para producir la leche 

diaria, las gallinas, habí an plantado plantas frutales por 

doquier; todo ello en su conjunto, es lo que el Skanzen 

Muzeu m planifica construir; para reproducir parte de 

la vida diaria de la dia spora hu ngara en el Chaco. 

Decenas de familias húngaras del Chaco fueron 

visitadas por el Director General y el Director 

Adjunto del Museo Skanzen personalmente; y no 

una, sino dos veces en varios an os.  

Se recolectaron enseres, muebles, elementos de 

trabajo, equipos, hasta juegos infantiles; donados por 

familias de toda la Colonia Juan Jose  Paso.  

Dr. Cseri Miklo s en Chaco 
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El Dr. Cseri Miklo s ha conocido en el Chaco a una parte 

de la diáspora argentina que por casi un siglo ha 

permanecido callada, pero muy laboriosa y 

manteniendo los valores y el espíritu húngaro por 

varias generaciones y hoy, nuestros Abuelos 

“vuelven” simbólicamente a su Patria gracias al 

Skanzen; Y PARA SIEMPRE! 

Todo fue  recolectado, clasificado. A la casa se le realizo  

un Relevamiento, es decir se han dibujado los planos de 

arquitectura (que nunca tuvo) y fue mensurada metro a 

metro, para luego reproducirla exactamente en el 

Museo.  

Todos los elementos fueron acopiados en la Sociedad 

Hu ngara de Villa Angela; por varios an os se transito  por 

innumerables vericuetos burocra ticos para lograr 

consolidar la exportacio n a Hungrí a, de estos elementos 

que tienen un enorme e incalculable valor cultural, 

pero no econo mico y por eso…   
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se dificultaba definir a cada uno de ellos una 

nomenclatura arancelaria, condicio n sin-equanon 

cuando se exporta. 

Finalmente, la Embajada de Hungria, merced a la ardua 

y abnegada voluntad del Sr. Embajador Gele nyi Csaba; 

ha logrado realizar todas las gestiones ante la 

Cancillerí a Argentina y Aduana, realizando todos los 

pasos administrativos y legales, la limpieza y 

desinfeccio n de los elementos bajo protocolos 

internacionales y un embalaje realmente cuidadoso -

dada la fragilidad de la carga - que zarparí a desde el 

puerto de Avellaneda hasta Hamburgo y de allí , por ví a 

terrestre hasta la ciudad de Szentendre y finalmente al 

Museo Skanzen. 

Espero — personalmente — que el lugar histo rico que 

ocupe este “objeto cultural” en el Museo genere las 

expectativas por conocer a la dia spora chaquen a, su 

modo de vida luego de emigrar a Sudame rica y que 

todos los visitantes del Museo Skanzen puedan 

valorar el esfuerzo de estos húngaros y el trabajo 

que tuvieron que hacer para consolidar una 

Provincia como el Chaco, Argentina; una Provincia 

formada y forjada gracias a la gran comunidad de 

inmigrantes europeos que recibio  hace 100 an os. 

Quiero aprovechar que el Sr. Embajador de 

Hungria esta  junto a nosotros para reconocerle 

su gran trabajo. En nombre de todos los hu ngaros 

chaquen os y me animo a decir de toda la dia spora 

hu ngara del paí s…  le damos las gracias por todo ello! 

Este gran movimiento de personas, de tiempo y de 

recursos tiene una significacio n muy importante hacia 

el futuro.  

El Dr. Cseri — Director General del Museo Skanzen — 

ha dedicado su tiempo y esfuerzo personal en 

recorrer cada kilo metro de la Colonia Juan Jose  Paso, 

visitando a cada familia, conocie ndolos…  y ellos a su 

vez, han donado cada elemento, desde el ma s pequen o 

(tal vez el marco de un cuadro), hasta la volanta, el 

arado con el que surcaron la tierra chaquen a; todas 

esas familias sumaron a este objetivo y hoy … esta  

en su punto culminante.  
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Mi querido amigo Ma rk Zsonda; que durante an os y 

an os ha transitado toda la Provincia del Chaco 

conociendo en profundidad a la dia spora y 

entablando una relacio n de respeto y amistad 

que sera  siempre un tesoro para todos 

nosotros. 

Bueno… les agradezco a todos por la oportunidad de 

explicar sobre esta casa de inmigrantes, que era la 

casa de mis abuelos, donde yo corría de chico por 

su patio, donde veía trabajar a mi abuela… 

cocinando en ese horno de barro delicias para el 

paladar que nunca olvidaré. 

Nagyon sze pen ko szo no m, kedves ko zo nse g! 

Prima Terezia, abuela Ilona, hermano Marcelo, abuelo Ja nos y         

Alejandro Pajor 

Detalles de la casa, Ma rk Zsonda 
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Hace poco descubrí  a una persona maravillosa. Estaba 

escuchando un seminario sobre adquisicio n de nuevas 

lenguas y la mencionaron a ella, Kato  Lomb. Nunca 

habí a escuchado su nombre antes. Claro, me llamo  la 

atencio n, ¡es hu ngara! ¿Quie n es? Es Kato  Lomb, una 

genia. Todo lo que dice sigue siendo vigente hoy. 

Maravillosa.  Si me concedieran un deseo, pedirí a una 

tarde con ella, para hablar sobre lo que me apasiona: 

el aprendizaje de una nueva lengua, y en especial, 

hablar sobre la lengua hu ngara. 

Pero, ¿quie n es ella? Nacio  en Pe cs el 8 de febrero de 

1909. ¡Que  casualidad!  En Pe cs.  Una ciudad 

importantí sima, entre otras cosas porque allí  se fundo  

la primera universidad de Hungrí a en 1367. Fallecio  

en Budapest, el 9 de junio de 2003. Vivio  94 an os. 

Originalmente se graduo  en fí sica y quí mica, pero su 

intere s pronto la llevo  a los idiomas.  Llego  a hablar 22 

idiomas. ¡Que  locura! ¿Co mo puede ser? Pareciera algo 

imposible, pero es verdad. Ella cuenta que gano  dinero 

trabajando con 16 idiomas. 

Fue inte rprete y traductora hu ngara y una de las 

primeras intérpretes simultáneas del mundo.  

Aprendio  la mayorí a de los idiomas por esfuerzo 

propio, como autodidacta. Sus objetivos de adquirir 

estos idiomas fueron sobre todo pra cticos, para 

satisfacer su intere s. Le gustaba estudiar idiomas, 

sentí a motivacio n, le daba alegrí a. Como inte rprete 

visito  cinco continentes, 40 paí ses y escribio  muchos 

libros sobre sus experiencias y sus aventuras. Uno de 

sus libros se titula Un inte rprete alrededor del mundo 

(Egy tolma cs a vila g ko ru l).   

IDIOMA HU NGARO EN LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

KATÓ LOMB, SIGO TUS PASOS 

SUSANA BENEDEK 
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Ya estoy tratando de conseguirlo. Otros tí tulos son 

How I learn languages y Harmony of Babel.  Algunos 

esta n en internet, en ingle s, en formato PDF. Pero yo 

quisiera tenerlos todos en formato real, en libro de 

verdad, en hu ngaro…  

Ella dice que la palabra ma gica es el intere s, la 

motivación. Esto significa buscar respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Cua n interesado estoy? ¿Por 

que  estoy interesado en ese idioma? ¿Que  significa 

para mí ? ¿Que  quiero con esa lengua? ¿De que  me 

sirve? ¿Significa para mí  un beneficio material o una 

atraccio n mental? ¿O ambas cosas? Ella decí a que, si 

habí a motivacio n y se le dedicaba tiempo diario, se 

lograba un gran resultado. Y que lo que ralentizaba el 

proceso era el miedo, la inhibicio n. Su fo rmula era la 

siguiente: 

               Invertido tiempo × motivacio n 

                       __________________________      =  resultado 

                                 Inhibicio n 

Es justamente de lo que habla bamos en el artí culo del 

mes pasado. ¿Recuerdan? La motivacio n esta  en 

nosotros y solamente de nosotros depende lo que 

logremos. Tengo alumnos que me dicen no tener 

talento para los idiomas, pero yo les respondo que si 

quere s lograrlo, lo lograra s. Es cuestio n de que las 

ganas de aprender te lleven a hacer el trabajo, con 

perseverancia, hasta llegar a la meta. ¡Se puede si hay 

una motivacio n que te empuja!  Kato  Lomb escribio  10 

mandamientos para aprender un idioma. Tan vigente. 

Tan simple y contundente. ¡Vale la pena leerlos y 

tenerlos en cuenta! 

1) Ponete a estudiar el idioma todos los dí as. Si no 

tene s mucho tiempo, dedicale por lo menos 10 

minutos. Las horas de la man ana son las mejores. 

2) Si las ganas de aprender el idioma se te van 

bastante ra pido, no te fuerces, pero no dejes de 

estudiar. Inventa  otra forma, por ejemplo, deja  el 

libro de texto y escucha  la radio (en idioma 

extranjero), deja  de hacer ejercicios y hojea  el 

diccionario.    
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3) Nunca memorices ni aprendas nada fuera de 

contexto. 

4) Anota  y memoriza  siempre todas las frases hechas, 

que puedas usar en cualquier situacio n posible. 

5) Intenta  traducir mentalmente todo lo posible, un 

anuncio, carteles de cine o teatro, trozos de 

conversaciones que vas escuchando. Es un descanso 

incluso para la mente cansada. (pode s ver ima genes en 

google, o videos, publicidades, canciones) 

6) Hay que memorizar so lo lo que fue corregido por tu 

profesor. No vuelvas a leer tus ejercicios que no han 

sido corregidos, porque si no aprende s 

inconscientemente el texto con todos los errores 

posibles. Si estudia s solo, memoriza  so lo lo que sabe s 

que es correcto.  

7) Las frases hechas e idioma ticas hay que anotarlas y 

memorizarlas en la primera persona del singular.  

8) Un idioma extranjero es como una fortaleza que 

debemos atacar desde muchos lados diferentes: leer 

perio dicos, escuchar la radio, ver pelí culas en original, 

escuchar conferencias o seminarios en este idioma, 

estudiar bien nuestro libro de texto, escribir mensajes, 

quedar y hablar con los amigos que son parlantes de la 

lengua extranjera (o sea activar las 4 destrezas 

lingu í sticas: leer, escribir, escuchar, hablar). 

9) No tengas miedo de hablar y no tengas miedo de 

cometer errores, pero pide que te los corrijan. Y, lo 

ma s importante es que no te enfades o molestes si 

realmente te van a corregir. 

10) Estate completamente seguro(a) de que vas a 

conseguir tu objetivo, pase lo que pase, vos pode s y 

vas a lograrlo. Tene s la perseverancia y la capacidad. 

Estos consejos son geniales, y son actuales, son los 

mismos que yo les digo a mis estudiantes.  ¡Que  alegrí a 

haberte conocido Kato  Lomb! Gracias por ensen arnos 

y mostrarnos el camino.  

¡Vamos por ma s!  ¡Nos vemos la pro xima! Sziasztok.  Jo  

tanula st!  E n besze lek magyarul, e s te? 
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“Estoy muy contenta que Cielo este en ese colegio y 

que disfrute de las clases!! Esta muy motivada!” - dice 

la mama  de Cielo Altamirano. Cielo es una participante 

entusiasta de las clases de hu ngaro dos veces por 

semana, y con su hermana pequen a no perderí a ni una 

clase de danza folclo rica. Adema s su mama  cosio  

hermosos vestidos para las nin as en colores hu ngaros! 

Ella respondio  a mis preguntas. 

Además de las muchas actividades de Cielo, ¿por qué 

decidieron aprovechar la oportunidad de aprender 

húngaro este año? 

Cielo el an o pasado ya hizo hu ngaro en el colegio y 

siempre la note que disfrutaba mucho las clases de 

idiomas. Yo particularmente amo los idiomas y le 

consulte si querí a seguir este an o y ella no lo dudo   un 

segundo, es ma s. Se puso su per contenta!! Y nos 

parecio  una excelente oportunidad de continuar y 

adema s yo podí a acompan arla en la organizacio n de 

sus clases virtuales y ella respondio  positivamente. 

 

¿Cómo les resulta el idioma? 

En realidad a ella le resulta muy fa cil comprender las 

consignas que le da la profesora Anna, yo la veo que se 

siente muy a gusto en la forma en que se enfoca la 

ensen anza por medio de ima genes, canciones, etc. 

Ella se entusiasma mucho al leerlos y es muy dida ctico 

todo el enfoque que Anna le da. 

 

¿Cómo ven el desarrollo del nivel de Cielo desde Marzo? 

Cielo ha avanzado bastante en su nivel desde marzo 

hasta aquí . Yo la acompan o mucho y la motivo a 

practicar siempre. Ella dice que le resulta ma s 

divertido que en colegio. 

MI HIJA ESTA  APRENDIENDO 

HU NGARO! 
PADRES DEL SAN LADISLAO 

ANNA VA GA SI-KOVA CS 
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¿Cuál creen que sea su grado de dedicación con la clase? 

Cielo le dedica bastante tiempo a hu ngaro ya sea en la 

pronunciacio n y trata de comprender los textos lo ma s 

que puede, le gusta practicar y leer la tarea, es ma s. A 

veces ella sola dice... “Voy a practicar húngaro”. 

Yo la acompan o en toda la organizacio n de sus tareas 

del colegio. Y ella comprende que le resulta ma s fa cil 

entender las clases por Zoom si practica y lee los 

textos. Y adema s se puso muy contenta cuando le dije 

que podí a sumar un dí a ma s de clases a la semana. Y le 

fascina “las clases de danzas hu ngaras” junto a su 

hermana Camila. Las disfrutan y se divierten mucho 

realmente. 

 

¿Qué palabras en húngaro se escuchan con más 

frecuencia en casa? 

Cielo saluda a la man ana: Szia! Jo  reggelt! 

Hogy vagy? Nagyon jól! — saluda a la abuela y los tí os 

por video llamadas.  

Cuando se va a dormir: Jo   e jszaka t! 

Y ella repite colores, nu meros y juegan con su 

hermana a los dialogos. Y repite bastante lo que 

aprendio  para el poema del “Pan de la abuela”. 

Cielo y Camila 

En la clase 
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¿Por que  alguien pasa su tiempo libre 

aprendiendo y mejorando sus habilidades en 

hu ngaro? 

Le pregunto a uno de mis alumnos en cada edición del 

boletín... 

Con mi alumna, Ibilu Gáspár me encuentro todos 

los sa bados en Cí rculo Juvenil Zrí nyi (Zrí nyi Ifju sa gi 

Ko r). ¡Siempre asiste a las clases con gran dedicacio n! 

¿Qué motiva a Ibilu a aprender húngaro? 

“Me gusta como suena y quiero aprender el 

idioma de mi papa , mi abuela y cuando vaya a 

visitar a mi hermano mayor a Hungrí a, entender y 

perfeccionar lo que estoy aprendiendo.” 

¿Por qué puntualmente húngaro? 

Aprender húngaro en tiempo libre 

ANNA VA GA SI-KOVA CS 

En la clase 
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Julio Juhasz, mi abuelo, nacio  en la ciudad de Budapest, 

Hungrí a el 18 de Noviembre de 1938.  

Se crio en el seno de una familia de clase media, su 

padre de profesio n ebanista, su madre ama de casa y 

un hermano menor.  

Durante sus primeros an os de vida, habí a transcurrido 

la segunda guerra mundial. Hungrí a, aliada de 

Alemania, habí a sufrido los embates de la guerra y el 

desmembramiento de su territorio y poblacio n 

devastada por el hambre, el dolor, la destruccio n y la 

ocupacio n Rusa.  

A pesar de las adversidades tuvo una infancia feliz y 

crecio  rodeado de afectos.  

Pasaron los an os y Julio se transformo en un 

adolescente como nosotros, iba a la escuela 

secundaria, tení a amigos con los cuales se reuní a  al 

salir del colegio y practicaba uno de sus deportes 

preferidos la gimnasia deportiva.  

Con tan solo 16 an os habí a participado y 

ganado  varias competencias de gimnasia a nivel 

colegial y competí a representando a su ciudad.  

Hungrí a continuaba ocupado por Rusia y ahora 

formaba parte de los paí ses sate lites de la Unio n 

Sovie tica. El pueblo Hu ngaro ya no soportaba la 

dominacio n Rusa y el 28 de Noviembre de 1956, se 

alza en la denominada Revolucio n Hu ngara, luchando 

por recuperar su libertad e identidad como pueblo.  

La revolucio n fue encabezada  por las agrupaciones de 

trabajadores y estudiantes universitarios a los que se 

plegaron los estudiantes secundarios.  

HISTORIA DE UN ADOLESCENTE 

CON HISTORIA  

JULIO JUHASZ 

CAROLINA JUHASZ 
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Julio junto a su grupo de amigos, no se quedo al 

margen del moviente revolucionario y participo 

activamente. Una noche le encomendaron hacer 

guardia en la puerta de su escuela y le dieron un arma 

para que se defendiera, tení a tan solo 16 an os.  

Nunca habí a tenido en sus manos una pistola, pero esa 

noche estaba solo con un arma cargada en sus manos y 

sin saber que  hacer. Al manipularla se disparo el arma 

en su bolsillo y de milagro no salio  lastimado. 

A los pocos dí as entraron en la ciudad los tanques y el 

eje rcito ruso aplasto el movimiento revolucionario, 

persiguiendo a todos los que habí an participado de la 

contienda revolucionaria.  

Julio no tiene otra alternativa que abandonar su paí s y 

escapar caminando con un amigo hacia Austria. Traí a 

consigo tan solo una pequen a valija con escasas 

pertenencias, dejo atra s a sus ma s preciados afectos, 

su madre y su hermano, su hogar, sus amigos, su 

escuela, su mundo. Camino durante varios dí as y 

noches a trave s del campo hasta llegar a la frontera. 

En Austria es recibido en un campamento de 

refugiados  y termina el colegio secundario.  De golpe y 

con tan solo 17 an os se habí a transformado en un 

hombre. A pesar de haber dejado todo lo que conocí a, 

habí a escapado, pasado hambre y frio pero nunca se 

rindio . Julio siguio  luchando.  

En el campo de refugiados, La cruz Roja, reubicaba a 

los inmigrantes entre los paí ses que aceptaban 

refugiados, entre ellos estaban Uruguay y Argentina 

que se visualizaban como un destino donde comenzar 

a forjar una nueva vida. 

Partio  del puerto de Geneva, Italia, en el buque General 

Belgrano rumbo a Uruguay. 

Llega a la ciudad de Montevideo, tení a tan solo 18 an os 

y hacia ya dos an os que habí a abandonado su tierra 

natal.  
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En Montevideo, rinde el examen de ingreso para la 

facultad de Arquitectura y se gana una beca a causa de 

su buen rendimiento escolar en Austria. Para Julio esto 

fue un gran desafí o que supero con e xito, ya que no 

sabí a el idioma castellano en su totalidad. 

Al an o siguiente se reencuentra con su padre, quien 

habí a huido muchos an os antes y estaba radicado en 

Buenos Aires. 

Julio decide dejar Montevideo y viene a Buenos Aires 

para vivir con su padre en la localidad de Munro. Allí  

comienza a trabajar con el padre en la carpinterí a, 

aprende su oficio y se destaca por la calidad y 

creatividad de sus muebles. 

Vuelve a practicar deportes, una de sus pasiones y los 

fines de semana iba al club Hu ngaro donde se 

encontraba con compatriotas. Allí  conoce a quien sera  

su compan era de vida, Anna Marí a Pheiffer, hija de una 

familia hu ngara que habí a llegado a nuestro paí s 

durante la segunda guerra mundial junto a sus tres 

pequen os hijos. 

Julio y Anna se casaron y nacen Jorge y Andrea. 

Recie n en 1980, Julio pudo volver a Hungrí a y 

reencontrarse con su madre y su hermano.   

Esta pequen a historia nos deja una ensen anza de 

superacio n, lucha y valentí a, demostra ndonos que 

por más adverso que resulte el camino con 

tenacidad, perseverancia y esperanza todo 

se supera, las metas se alcanzan sin importar lo 

difícil que sea. 

Si tiene alguien quien recuerde, o 

alguna historia que contar durante el  

1956, tambie n estamos esperando su 

contribución  pa ra  nuestra  

conmemoracio n el  23 de octubre.  

annavagasiko@gmail .com  
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AMENNYIBEN SZI VESEN I RNA/KU LDENE CIKKET, 

RECEPTET, VERSET A HI RLEVE LBE, VAGY KE RE SE, 

KE RDE SE LENNE, FORDULJON HOZZA M BIZALOMMAL 

AZ ALA BBI CI MEN: ANNAVAGASIKO@GMAIL.COM 

A szerkeszto : Va ga si-Kova cs Anna 

SZERDÁNKÉNT  

Magyar nyelvű TÁRSALGÁSI KLUB  

17:00 ÓRAKOR felnőttekkel 

19:00 ÓRAKOR fiatal felnőttekkel 

BESZÉLGESSÜNK EGY JÓT MAGYARUL! 

A ZOOM-ON! 

 

MAGYAR NÉPTÁNC kicsiknek 

PÉNTEKENKÉNT 

16:00 O RAKOR 

KNAPECZ KATA VAL E S TO TH ANDRA SSAL 

ISTENTISZTELET  

Minden ho nap 2. e s utolso  vasa rnapja n  

a ZOOM-on!  


