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szenteltem ne ha ny magyar inte zme nynek.  
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HA T NEM PARADOX? 

 

Most, amikor nap mint nap annyi hala lhí rro l e rtesu lu nk, e s 

a mindennapok megszokott ke rde se ve  va lt, hogy Ma ha ny 

embert vesztettünk el? a világ különböző tájain, az ember 

kicsit megtorpan, mega ll, e s elgondolkodik az emberi 

esendo se gen, az e let to re kenyse ge n. A ltala ban, amí g 

nincsen nagy baj, nem az a ke rde s, hogy mit hagyunk majd 

ha tra, hanem, hogy mit viszu nk magunkkal, mi lesz a mie nk. 

Tiszta n cseng a fu lemben az ifju sa gi istentiszteletek 

ne pszeru  e neke: „Kincseket, kincseket ne a fo ldo n 

gyu jtsu nk, / Hol a rozsda megeme szti, tolvajok ellopja k, e s 

nem marad kincseinkbo l semmi.” 

Akkor me gis, mit viszu nk magunkkal? Mi az, ami a mie nk 

marad fo ldi e letu nk lenyomatake nt?  

„Az emberek elfelejtik, amit mondta l, elfelejtik, amit 

cselekedte l, de sosem fogja k elfelejteni, ahogyan melletted 

e rezte k magukat.” /Maya Angelou/ 

Hiszem azt, hogy minden tala lkoza snak ce lja van az e letben, 

e s minden szo nak, elejtett megjegyze snek, arckifejeze snek 

hata sa van – sokszor nem is gondolna nk mekkora. Egy 

fejcso va la s, ami elbizonytalaní t. Egy kacsinta s, ami 

megero sí t. Egy sza jbiggyeszte s, ami megsemmisí t. Egy 

mosoly, ami felemel. Mindennek helye van az e letben, e s 

MINDEN VALAKIHEZ KO THETO . A szomsze dhoz, az 

orvoshoz, a testve rhez, a tana rno ho z, a porta shoz... hozza m.  

Egy e rze st, egy hangulatot, egy gondolatot e bresztu nk 

tetteinkkel, ami a ma sikban tova bb e l, e s az emle ku nkkel, a 

le nyu nkkel egybeforr. Ez lesz a mie nk o ro kre. 

Ha t nem paradox? Azt visszu k magunkkal, azt o rizzu k meg, 

amit itthagyunk. Az a mie nk, ami ro lunk az emberekben 

tova bb e l; legyen az ennek a hí rlapnak a majdani 

nosztalgikus emle ke, legyen az az 1848-as szabadsa gharc 

ve rtanu inak o nfela ldoza sa, legyen az az ’56-os ho seink 

ba tor kia lla sa.  

Mi lett az o ve k? A nevu k, az emle ku k o sszeforrt a 

szabadsa ggal, imma r o ro kre. Ez lett az o ve k, ezt vitte k 

magukkal, e s ezt hagyta k ha tra.  

 

Az emle ku kho z me lto  megemle keze st szerettem volna 

szerkeszteni, szervezni, sze les o sszefoga sban, Latin-

Amerika minden magyar ko zo sse ge nek, ami nagyon sok 

ido t, energia t vett ige nybe. Eze rt csu szott a hí rlap okto beri 

sza ma.  

 

Szí ve lyes u dvo zlettel maradok szolga latukra,  

a Ro lunk szo l szerkeszto je, 

Va ga si-Kova cs Anna 

https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI
https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI
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Az 1848–49-es szabadsa gharc ve ge t jelento  vila gosi 

fegyverlete tel (1849. augusztus 13.) uta n a csa sza ri 

hadito rve nysze k í te lete alapja n 1849. okto ber 6-a n 13 

honve d fo tisztet ve geztek ki Aradon. Ma rtí rhala lukkal 

egy napon ve gezte k ki Magyarorsza g elso  

miniszterelno ke t is Budapesten. 

Dessewffy Arisztid, Kiss Erno , Schweidel Jo zsef, 

Po ltenberg Erno , To ro k Igna c, La hner Gyo rgy, Kne zic h 

Ka roly, Nagysa ndor Jo zsef, gr. Leiningen-Westerburg 

Ka roly, Aulich Lajos, Damjanich Ja nos, gr. Ve csey Ka roly 

ta bornokok e s La za r Vilmos ezredes, valamint 

Batthya ny Lajos miniszterelno k hala la nak napja a 

forradalom e s szabadsa gharc ve rbe fojta sa nak 

szimbo luma lett. 

Okto ber 6-a n a „Historia y cultura hu ngara” virtua lis 

elo ada ssorozat kerete ben emle keztu nk meg az aradi 

ve rtanu kro l e s gr. Batthya ny Lajos ma rtí r sorsu  

miniszterelno kro l. 171 e ve ezen a napon e letu ket e s 

ve ru ket adta k a szabadsa ge rt, haza juke rt e s 

honfita rsaike rt. A megemle keze sen felide ztu k, hogy az 

1848-1849-es szabadsa gharcot ko veto  megtorla s sora n 

kb. 150 fo t ve geztek ki, sokakat ro gto ní te lo  bí ro sa gok 

í te lete nyoma n vagy egyenesen bí ro sa gi ve gze s ne lku l. 

Ho seink o k, akik e letu ket a ldozta k Magyarorsza g 

fu ggetlense ge e rt.  

OKTO BER 6. 
AZ ARADI VE RTANÜ KRA 

EMLE KEZTÜ NK 

MARTI  TIBOR 
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Kiva lo an felke szu lt, honve dekbo l a llo  seregeiket 

sza mos csata ban gyo zelemre vezeto  ta bornokok (az 

aradi tizenha rom ko zu l 12 ta bornok e s egy ezredes 

volt), Batthya ny szeme lye ben pedig az egyik lego sibb 

magyar fo nemesi csala d tagja nak, ko ztiszteletben a llo , 

sikeres politikus e lete t to rte dere kba a be csi udvar 

bosszu ja. A kive gze sek ido pontja nak ido zí te se is 

jelezte: a hala los í te leteket e ppen a be csi forradalom 

kito re se nek elso  e vfordulo ja n hajtotta k ve gre. A 

megemle keze st ko veto  besze lgete s sora n is elhangzott, 

hogy az udvar cinizmusa ma sban is megnyilva nult: a 

Sze chenyi Istva n a ltal mega lmodott La nchí d a tada sa ra 

1849. november 20-a n, ro viddel az aradi ve rtanu k 

kive gze se uta n keru lt sor: a Magyarorsza got 

teljhatalommal korma nyzo , az aradi ve rtanu kat 

kive gezteto , gyu lo lt Julius von Haynau haladt a t rajta 

elso ke nt. (Nem keve sbe  megdo bbento  arra gondolni, 

hogy egy e vsza zaddal ke so bb, 1949. november 20-a n 

Ra kosi Ma tya s jelenle te ben adta k a t a ma sodik 

vila gha boru  ve ge n a ne metek a ltal felrobbantott, 

u jja e pí tett La nchidat.) 

A szabadsa gharcot ko veto  megtorla s sora n a „bresciai 

hie nake nt” elhí resu lt ve rszomjas Haynau ta bornok 

pe lda t kí va nt statua lni. Sok trage dia t okozo  

mu ko de se nek az aradi tizenha rom mellett ma sok is 

a ldozatul estek. A rva k e s o zvegyek maradtak uta nuk, 

csala dok nyomorodtak meg.  

Mu sorunkban a megtorla s to bbi a ldozata ro l is 

megemle keztu nk: felide ztu k Ra kosi Viktor (1860–

1923) Korhadt fakeresztek (1909) c. novella sko tete t, 

amelyben az í ro  a szabadsa gharc ko zkatona inak, a 

ko zember sorsa t mutatta be megindí to  mo don. Olyan 

embereke t, akik ve ru ket vagy boldogsa gukat adta k a 

nagy, ko zo s u gyeke rt. Ilyenek a Korhadt fakeresztek 

ho s lelku  kisemberei. 1848-49 forradalma nak e s 

szabadsa gharca nak aligha a llí tottak szebb emle ket, 

mint ebben a novella sko nyvben.  

A megemle keze s kerete ben a ve rtanu khoz kapcsolo do  

to bb e rdekes, keve sbe  ismert forra st is bemutattunk: a 

re sztvevo k la thatta k a pesti Szent Ro kus ple ba nia 

halotti anyako nyve nek gr. Batthya ny Lajos 

miniszterelno kre vonatkozo , szomoru  bejegyze se t: 

„Gróf Batthyány Lajós, Magyarórszág miniszterelnök, 

[születési helye:] Pózsóny, házas, római katólikus, 40 

éves, agyónlövetett az ósztrák haditörvényszék által és 

hóltan hózatótt be az újépületből”. 
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Illetve a kapcsolo do  megjegyze st: „ideigh a barátók 

kriptájába lőn elhelyezve”. 

Az aradi ve rtanu k portre ival egyu tt felide ztu k utolso , 

csala dtagjaikhoz í rt leveleik egy-egy re szlete t is, ezeket 

nem lehet megrendu le s ne lku l olvasni. Nagysa ndor 

Jo zsef ta bornok utolso  mondata ez volt kive gze se elo tt: 

„De rettenetes vólna móst az elmúlásra góndólni, ha 

semmit sem tettem vólna az életemben! Alázatósan 

bórulók Istenem elé, hógy hőssé, igaz emberré, jó 

katónává tett.” A ma rtí rok ko zu l to bben a jo vo nek, 

nemzetu nk mai ifju sa ga nak is u zennek. Kiss Erno  

ta bornok utolso  szavai ezek voltak: „Istenem, az újkór 

ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádók dicső szentjei 

virrasszatók a magyar ifjúság felett, hógy Krisztusé 

legyen a szívük és a hazáé az életük.” Azt gondolom, 

nagyon akart figyelmeztetni sokakat. Kive gze se elo tt 

Aulich Lajos ezeket a szavakat mondta: „Szólgáltam, 

szólgáltam, mindig csak szólgáltam. És halálómmal is 

szólgálni fógók.” Sokunk szerint a mai kor egyik 

legnagyobb hia nya a szolga lo  lelku let. E rdemes 

tudatosí tanunk, hogy a ko zo sse gek, í gy a diaszpo ra ban 

e lo  magyarsa g megmarada sa nak egyik garancia ja is a 

ko zo sse geke rt ve gzett szolga lat. 

Megemle keze su nk ve ge n meghallgattuk Kossuth Lajos 

aradi ve rtanu kat kegyelettel me ltato  szavait; az 1890. 

okto ber 6-i aradi megemle kezo  u nnepse gre turini 

sza mu zete se ben, fonogra ffal ro gzí tette k Kossuth Lajos 

u nnepi besze de t: 

„A világ birája, a történelem fóg e kérdésre felelni. 

Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldóttak 

póraikban, szellemeikben a hón szabadság Istenének 

legjóbb áldásaival az örökké valóságón keresztűl; engem, 

ki nem bórúlhatók le a magyar Gólgóta pórába, engem 

Octóber 6ka térdeimre bórúlva fóg hóntalanságóm 

remete lakában látni a mint az engem kitagadótt Haza 

felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldóm a 

vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a 

magasztós példáért, melyet az utódóknak adtanak; 's 

buzgó imával kérem a magyarók Istenét hógy tegye 

diadalmassá a velőkig ható szózatót, mely Hungária 

ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!” 

Dicso se g a ho so knek! 

Az elo ada s megtekintheto  a „Historia y Cultura 

hu ngara” YouTube csatorna ja n. 

https://www.youtube.com/watch?v=J1hQbEG6li8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=J1hQbEG6li8&t=4s
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Ahogy a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r kerete ben hagyoma nyosan 

u gy nevezzu k meg ‘56-ot mint “A legtiszta bb 

forradalom”, most ke t ellente tes fogalomra e pí tju k fel 

az iskola nk pande mia s e ve video ba foglalt 

tiszteletada sa t:  

“Zsarnokok a zsarnokságról — Magyarok a 

szabadságról” 

Ne pu nk legso te tebb, legfe lelmetesebb e s legigaz-

sa gtalanabb korszaka t, elkeru lhetetlenu l forradalom e s 

a legegyenletlenebb szabadsa gharc ko vette. Az ege sz 

vila got megra zo  magyar ho siesse g szelleme do nto tte le 

ke so bb a szovjet kommunizmus o sszes fala t! 

Manapsa g is tala lhatunk zsarnoksa got az ege sz vila gon! 

Egyre jobban kell kia llni a szabadsa gunke rt, emberi 

jogainke rt! Ilyen ihlettel a llt o ssze egy kis elo ado csapat, 

hogy verssel, e nekkel, ke ppel, filmmel, tavaszi vira ggal 

e s o szi levelekkel besze lju k a t a zsarnoksa got e s a 

szabadsa got! Az euro pai o sz e s a de l-amerikai tavasz 

tala lkoznak egyetlen, kitarto  felkia lta s alatt! 

Hogy beomoljon minden le tezo  katakomba, hogy a 

zsarnokok eltu njenek a fo ld szí ne ro l, hogy a ne pek 

szabadsa ga megvalo suljon! 

E s, hogy a magyar nyelv sze pen megí rva, sze pen 

kiejtve, gyo nyo ru en e nekelve eljuthasson minden 

magyar csala dhoz. Ide n azonban a tartalom egy re sze 

spanyol nyelven is megjelenik, hogy a Forradalmunkat 

e s Szabadsa gharcunkat mege rtse minden velu nk/

mellettu nk tarto  nem magyarajku  e rdeklo do . Okto ber 

ve ge n lesz bemutatva/ele rheto  a ha lo n. 

Elo adja k: Balogh Kova cs Jo na s, Fuchs Monika, Gryllus 

Dániel (Kaláka, Magyarország), Jeszenszky-Böhm 

Zsuzsanna, Kiss Borbála, Knapecz Kata 

(Magyarorsza g), Makkos Zso fi, Lencz Ka roly, Pa l Istva n 

“Szalonna” (hegedu mu ve sz, Magyarorsza g), Szi 

Andrea, Domingo Szi Lara, Tóth András 

(Magyarorsza g), U rmo si-Incze Hunor (Erdély), 

Ürmösi-Incze Mária Terézia (Erdély), Zaha 

Alexandra, Zólyomi Kati. 
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Tudd meg : szabad csak az, akit 

Szo  nem butí t, fe ny nem vakí t, 

Se rang, se kincs nem veszteget meg, 

Az, aki nyí ltan gyu lo lhet, szerethet, 

A la tszatot lene zi, meg nem o vja, 

Nincs letagadni, titkolni valo ja. 

  

Tudd meg : szabad csak az, kinek 

Ajka t hazugsa g nem ferto zi meg, 

Aki u res jelszo kat nem visí t, 

Nem a ltat, nem í ge r, nem hamisí t. 

Nem alkuszik meg, hu  becsu lete hez, 

Ba tran kimondja, mit gondol, mit e rez. 

  

Nem ne zi azt, hogy tetszeto s-e, 

Sem azt, kinek ki volt, e s volt-e o se, 

Nem ba mul go rnyedo n a kutyabo rre 

S embernek ne zi azt is aki po re. 

Tudd meg : szabad csak az, aki 

Ha neve nincs is, me gis valaki, 

  

Vagy forro , vagy hideg, de sose langyos, 

Tu zet fo lo slegesen nem harangoz, 

Van mindene, ha nincs is semmije, 

Mert nem szorul ra  soha senkire. 

Nem a ll szeme be hu zott vaskalappal, 

Minde g keve lyen szembe ne z a Nappal, 

  

Va llalja azt, amit jo  ta rsa va llal, 

E s gyo zi szí vvel, gyo zi va llal. 

Helye t mega llja minde g, mindenu tt, 

To bbszo r ciro gat, mint aha nyszor u t, 

De megmutatja olykor, hogy van o kle.... 

Szabad akar maradni mindo ro kre.  

HELTAI JENO : SZABADSA G  

/részlet/  
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E sorok elolvasa sa hoz bizonyos ta g e sz, de tala n 

legfo bbke ppen hit kell! Szerencse s vagyok, hogy velem 

to rte nt meg, e s hosszu  ido  uta n mere sz is, hogy most itt 

megosztom ismeretlenek elo tt is! Az elo zo  “Ro lunkban” 

kezdtem el, nem ve letlenu l, í gy ha t va llalom a folytata st, 

a csoda knak tu no  “angyalos esetek” szere ny 

tova bbboncola sa t!  

Bolygo nkon inogunk, egyma s mellett, sajnos nem 

mindig o sszhangban mi, az “e lo le nyek”. Viszont csak az 

a llatok e s a gyerekek o rzik meg az o szto nt, a 

bo lcsesse get e s az igazi jo sa got, a rtatlansa got. Az a llat 

ege sz e lete n a t, viszont a gyerek elveszti, ahogy megno  

e s fejlo dik (fejlo dik?). Bebizonyosodott, hogy az a llat 

“e rez, la t e s hall” dimenzio k hata rain (le tezik a hata r?) 

is tu l. Azonos mo don a gyerek is! Mine l kisebb a gyerek, 

anna l terme szetesebb, hogy “a tle pi” azokat a 

megszabott “vonalakat” e s ja tszik velu k, kommunika l a 

“ma sik oldallal” (van ellenkezo  oldal, vagy a mie nk 

hasonma sa, e s csupa n arre b van?). Ha felno tt korban is 

megtehetne nk, to bb mint valo szí nu , hogy bele is 

zavarodna nk! Aze rt veszí tju k el ezt a ke pesse gu nket 

(is). Aki nem veszti el vagy “ko zvetí to ve ” va lik e s 

fejleszti, vagy egyszeru en belebolondul…  

Ha romdimenzio s vila gunk mellett suhan el,  a ko ru l 

ta ncol a negyedik is.  

“CSAK AZ O RANGYALOK TÜDJA K” 

— Másódik eset — 

ZO LYOMI KATI 
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Erro l a negyedikro l mese lek, hogy sima n 

szo rakoztassalak, hogy esetleg eszedbe jusson saja t 

e lme nyed, vagy csupa n, ahogy e n: higgy.  

E vekig voltam egy intelligens, mu velt, ku lo no s 

humore rze ku , szigoru  magyar ido s o zvegyasszony 

kí se ro je. Minden nap ne gy-o t o ra t to lto ttem vele. 

Kezdetben nehe z volt, mindketto nknek. Neki “intruder” 

voltam, mert megzavartam intim e lete t, szoka sai 

megfigyelo je lettem, beleszo ltam a kosztja ba, “a 

biztonsa g kedve e rt” esze be juttattam dolgokat. Mivel 

mind a ketten hata rozottan szerettu nk “okosan” 

ta rsalogni, nevetni, az elso  napok eltelte vel sze pen 

elfogadtuk egyma st. Nekem kellemesse  va lt a 

feladatom, az asszony pedig “megszeretett” engem. 

Bizalmasok lettu nk, e lveztu k egyma s ta rsasa ga t, e s a 

humorunk megoldotta a legsu lyosabb helyzeteket is. 

Mu lt az ido , e s pesztonka za som egyre inka bb 

aggodalomma  va lt. Asszonyka m memo riake pesse ge t 

egy a ltala nos “zu rzavar” e s felede kenyse g 

helyettesí tette. Ma r nehezebb volt a besze lgete s, 

ritka bb a nevete s, de aze rt a szeretet e pse gben maradt.  

Egy de luta n, mege rkeze sem o ra ja elo tt o t perccel, az 

asszony elesett e s csí po repede ssel ko rha zba 

sza llí totta k. Üta nasiettem. A sze p re gi e pu let harmadik 

emelete n helyezte k el. A kistermetu re zsugorodott 

teste me g apro bbnak hatott a ho fehe r, kikeme nyí tett 

lepedo  alatt. Csillapí to  hata sa alatt volt me g, be ke sen 

szundika lt. Melle u ltem, az a gy sze le re, e s o vatosan 

megfogtam a keze t. Hetekig feku dt benn. Prote zishia ny 

miatt addig halogatta k a mu te te t, mí g ma r beforrt a 

csontja.  Viszont nem javult. Szemei a tne ztek rajtam, 

ma r nem engem kerestek mint kora bban szokta k. Jo  

e tva gya azonban segí tett: ez volt az egyetlen 

kommunika la sunk: sza jba adtam, kana lro l kana lra az 

e telt, friss ví zro l gondoskodtam e s sokat mese ltem neki 

mindenfe le ro l, mí g isme t ko ru lfonta az a lom. Napro l 

napra gyenge bb lett, kezdte elhagyni o t az e let.  

Egy de luta n, amikor betoppantam a szoba ja ba, 

vida man fogadott, e s meglepete semre, az a gy sze le n u lt. 

Boldogan, igyekeztem leu lni melle , de kacagva 

figyelmeztetett: 

“Hé, arréb ülj, ne a barátóm ölébe!” 

Na, góndóltam magamban, jól nézünk mi ki, és habri 

módón csak ezt sikerült válaszólnóm: 

“Hahaha, örülök, hógy jóbban vagy és viccelődsz 

velem!” (és megint készültem leülni). 
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“Katikám! Móndóm, hógy arréb ülj! Hadd mutassam be 

új barátómat!” (megdermedve la tom, ahogy 

ra mmutatva “bemutat” egy “valakinek”, aki ott ül az 

ágy szélén…) 

Sze jjelne ztem, a ma sik a gyban e ppen kezeltek egy 

beteget. Ke rdeztem az a polo no to l: 

“Véletlenül ma járt itt valaki az asszónykámnál? Történt 

vele valami különös?” 

“Nem” (va laszolja a fiatal la nyka, mí g folytatja dolga t) 

“viszónt szóltak az előző turnusból, hógy már tegnap este 

óta hangósan és az “önök” nyelvén (a magyarra utal) 

beszélget magában és nagyókat nevet.” 

Mire visszafordí tottam a fejem ma r engede lyt kaptam, 

hogy leu ljek, hiszen “a bara tom e ppen elment” jelezte 

kisse  csalo dottan az asszony. Vagy egy he tig 

isme tlo do tt a helyzet olyannyira, hogy ma r tudtam 

hova u lhetek le e s hova nem. Megtudtam azt is, hogy az 

u j “la togato ” kb. 40 e ves, go ndo r, barna haju  fe rfi, hogy 

so te tszu rke o lto nyben szokott jo nni, kiskalappal, e s 

kezei nagyok, melegek e s kifejezo ek e s, hogy nagyon 

sze pen besze l magyarul is (is?), ill. olvasott e s mu velt! 

Me g azt is (ezt hallva n is megdermedtem), hogy ke tszer

-ha romszor nem egyedu l jo tt! Egy de luta n szomoru  

arccal fogadott az asszony. Elmondta, hogy a bara tja 

e rtesí tette, hogy “egyelo re” ma r nem fog jo nni, mert 

megváltozott a helyzet…  

“Kivel fógók beszélgetni?”  — panaszkodott… 

“Hát velem, mint mindig!” — va laszoltam, e s egy nagyot 

so hajtottam, szinte megko nnyebbu lve. 

“Ah, az nem ugyanaz!” — sopa nkodott… 

Az asszony ma r nem keru lt haza a sze p ha za ba, hanem 

o regotthonba vitte k, „esetleg még sikerül elérni, hógy 

lábra álljón”. Mert ugyan, e s az orvosok nem e rtette k az 

oka t, az asszony ma r nem tudott fela llni. Ba r a llí totta, 

hogy o  a ll, ja r e s “szaladni is tud”.  

Elkeseredve fogadtam el ezt az u j valo sa got. Szo val ma r 

az aggok otthona ban folytato dott a szolga latom. Ha 

sze pek voltak a de luta nok kivittem (vagyis toltam a 

kerekessze ke vel egyu tt) az utca ra, ka ve ha zba is. Vagy 

egy e v telt el, mí g egy nap megint azt a “ku lo no sen” 

boldog arckifejeze st ismertem fel az arca n:  

“Képzeld el (móndta), itt vólt az este a barátóm! Azt 

móndta készüljek, mer hazavisz engem! Először nem 

ismertem rá, másképp nézett ki, de aztán rájöttem, hógy 

mindegy.” 
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“Ki visz haza drágám, mikór?” —ke rdeztem o nfeledten. 

“Hát ő, akinek az ölébe akartál ülni! Hahaha” 

Saccola som szerint ke t he t telhetett el. Ezalatt az 

asszony beteg lett, egy de luta n azt ke rte to lem, hogy: 

“Szóljál kérem, ha jön a Kati!” — vagyis ma r nem ismert 

ra m…  

Hajnalban e rtesí tettek, hogy elhunyt, elaludt. Mosollyal 

a sza ja n.  

Azo ta megero sí tettem gyanu imat. Ma r hallottam, 

olvashattam is a haldoklo kat kí se ro  angyalokro l. O ket 

hí vja k “fekete angyaloknak”, mert a tanu k so te t 

o lto zetben í rja k le o ket. Mint az asszonyka m is. Mindig 

fe rfiak, ko ze pkoru ak e s nagyon kedvesek. Sem 

angyalok, sem emberek. A ko ze pu t szolga i. Szo lnak, 

hogy ke szu lno d kell. Feladatuk az, hogy felke szí tsenek 

a ma sik “a llapotra”, dimenzio ra, az “alagu t” ve ge n 

la tszo  vila gossa gra! Erro l, majd a ko vetkezo kben í rok, 

csala domban megto rte nt esetro l (dra ga 

Nagymama mmal).  

Arro l is tudunk, hogy a haldoklo  betegek nagy hirtelen 

u gy tu nnek, mintha rendbe jo nne nek, e s azta n me gis 

elhunynak. Ez tala n aze rt lehet, hogy az utolso  fo ldo n 

to lto tt ideju ket tehesse szebbe  a “fekete angyal”. A 

ko rha zakban nagyon gyakoriak, ma r “megszokottak” 

ezek az esetek: elfogadott te ny az orvosok, a polo k, so t 

me g a takarí to  szeme lyzet ko re ben is! Hiszen o k 

hallgatja k meg a betegeket, o k tapasztalja k nap mint 

nap a hala l ezerfe le va ltozata t!  

Nagyon e rdekes az is, hogy ezek annyira megra zo  

e lme nyek, hogy sokmindenki el is felejti, hogy a te lte. Pl. 

az a sebe szorvos esete, aki e vekig felede sben tartotta 

azt, hogy egy mu te tasztalro l a paciense “tu ko rma sa” 

fela llt e s egyszeru en else ta lt egy magas, vadidegen, 

so tetruha s fe rfival… 

Ide-oda csu szka lnak ne ha a dimenzio k? Vagy megy s 

jo n a hitu nk? Tala n tu lsa gosan felu letesek lettu nk?  

Az e letu nk sora n millio  rendkí vu li helyzet vesz ko ru l. 

Ha megfigyelo ke pesse gu nk nem ment volna annyira 

to nkre a nagy rohana sban (hova sietu nk?), kí va ncsian 

felfigyelne nk a tu netekre, a jelekre. Ha e rze keink 

ege sze t haszna lna nk, e szrevenne nk azt, hogy a ko zo ny, 

a rutin, a lapos o ra ink hirtelen ma s szí nu  a rnyalatot 

kapnak, a tsuhan mellettu nk az ismeretlen csoda ja, e s 

ra nktekint az e g!  



12 

 

 

Pillanatke p a “Szerelmes angyal” filmbo l  

Re gi festme nyek is a bra zolja k o ket 

A beteg mellet tala n ott u l az angyala is… 

“Ne aggo djatok, ma r amu gy is mennu nk kell…” 

Az angyal keze ben ví gasz, be ke, nyugalom… 
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Mie rt olyan vonzo  sza momra a magyar nyelv? Mi teszi 

annyira e rdekesse ? Egyre szt a to ke letes nyelvtani 

fele pí te se, de ma sre szt az, hogy ke pekben besze l, 

mondhatjuk azt, hogy ke pies nyelv. Olyan mint egy 

vetí te s.  Kiejtu nk egy szo t e s szinte la tjuk magunk elo tt 

a ke pet.  To bbet tudunk kifejezni, mint ami a szo ta rban 

van.  A valo sa g nyelve, krista lytiszta nyelv.  Minden 

ragnak jelente se van e s olyan, mintha a vila g 

teljesse ge ben gondolkozna nk. A nyelvu nk nagy 

bo lcse letet tartalmaz e s minden fogalom  

visszavezetheto  a legvalo bb ke zzelfoghato  valo sa ghoz. 

De la ssunk pe lda kat. Miro l is besze lek? Vegyu k elo  azt 

a szo t, hogy sejt. Mi egy sejt? Ember, a llat, no ve ny 

szervezete nek legkisebb alaki, e lettani, fejlo de si 

egyse ge. Teha t valami nagyon nagyon kicsi. Valami 

iciri-piciri. S ha azt mondom, hogy sejtem, akkor 

beugrik a ke p: kicsi. Kicsit tudok ro la. Inka bb 

valamilyen e rze su nk van az u gyro l mint tuda sunk.  A 

sejtelem  homályos megérzés.  Március elején nem 

is sejtettu k, hogy micsoda e v va r ra nk, nem is 

sejtettu k, hogy 6 ho napig karante nban leszu nk. Ki 

sejtette ezt? Senki. Vagy ha he tko znapi dolgokra 

gondolunk, azt szoktuk mondani, halva ny sejtelmem 

sincs róla, hol van a kulcsom.  Vagy azt, hogy halvány 

fógalmam sincs. Ezen is  érdekes elgondolkozni: 

fogalom. Ebben a szóban az a rag szerepel, hogy 

FOG.  Mit jelent ez a szo ? Egyre szt a sza nkban le vo  

testre sz neve, de azt is jelenti, hogy azzal az ember 

valamit fog, tart.  Ehhez rakosgatunk u j ragokat, e s í gy 

keletkeznek tucatsza mra az u jabb szavak, mint pe lda ul 

fogsa g, fogamza s, fogda, fogoly, fogad, kifoga s, 

foglalkozni...  

BENEDEK ZSÜZSI 

MAGYAR NYELV:                             

A KE PEK VILA GA 

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRO L 
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Me g az elvont „fogalom” szavunk is hu  a valo sa ghoz, 

hiszen a fogalom fog valamit, fog egy jelente st. Milyen 

e rdekes pe lda ul az a kifejeze s, hogy fogd be a sza dat.  

Azta n pe lda ul ilyen is lehetse ges: megfogta a feste k, 

befesto do tt, foltos lett.   Nem remek? Ez  to bbszo ro sen 

is ke pszeru , igazi la tva ny, ahogyan a feste k fogja az 

anyagot, nem akarja elengedni.  Persze jelke pes, 

hiszen nem a keze vel fogta meg... De van enne l me g 

e rdekesebb is: fogta maga t e s elkezdte a talakí tani a 

ha za t. Ezek a szavak, kifejeze sek mind azonos szo hoz 

kapcsolo dnak, de ma st e s ma st jelentenek.  E rtju k, 

tudjuk mit jelent az alapszo , e s minden u j fogalom 

visszakanyarodik ehhez.  Igazi nagy gazdagsa gro l van 

itt szo !  A magyar nyelv a ke pek vila ga t ta rja ele nk. 

Tu lmutat az e rtelmen.  Amikor mondunk valamit, azt 

ke pekben la tjuk. A mulatos ez a szo  is: ke p. 

Figyelj csak: ke pes leszek azt megcsina lni. Ha 

megteszem, lesz ke p ro la. Ott lesz, teha t ke pes vagyok 

ra , vagy esetleg ke ptelen.  Mert amit nem ve gzek el, azt 

le sem tudom fe nyke pezni, arro l nincs ke p, nem tudok 

ke pet festeni magam ele . Na, meg amikor azt mondjuk, 

képzeld el mi történt Jóskával! Ha azt mondom 

ke pzeld, el, parancsolom, hogy la ssad a ke pet, ke p lesz 

belo le.  

Képessége van valamire, meg tudja tenni, valóra 

va lik, ke ppe  va li. Egy ke pze sre megyek, ahol 

kiképeznek engem. Hát nem csodás? Viszont ha 

ma s ke pem van valamiro l, ma st gondolok, akkor azt 

mondom: ne haragudj e n ma ske ppen gondolkozom. 

Ma s ke pet la tok. Egye rtelmu  a szo  jelente se, nem? 

Csak legyu nk ke pesek mego rí zni dra ga 

anyanyelvu nket, ezt a gazdag nyelvet, amelyik 

mindennap meglep minket u jra e s u jra.  

Okto ber ho napban vagyunk. Nem lehet kihagyni a 

forradalom szavunkat. Forr az alapja: hő hatására 

le gnemu ve  kezd va lni, e s bugybore kolva mozga sban 

van.     
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Nyelvu nkben mind rajta lehet kapni a valo sa got a 

fogalmakban.  Az elnyomott oszta lyok forrnak, 

mozga st, felkele st szerveznek, egy gyo keres 

a talakula st, egy u j rend le trehoza sa t keresik.  Amikor a 

ví z forr, a bugybore kok mozognak, a meleg a rad, az 

emberben fele breszti a szabadsa gharcok ke pe t, a 

la zadozo  ne p ku zdelme t egy va ltoza se rt. De a to ro tt 

csont is forr, o sszeforr, o sszeno vo ben van, egyesu l.  A 

forradalomban is egyesu l a ne p egy ce le rt!  Forra s:  a 

fo ldbo l terme szetes u ton elo to ro  ví z e s ennek helye.  

Ezek uta n e rtheto , hogy azt is jelenti, hogy ok, te ny, 

amelybo l valami ered, sza rmazik.  S í gy a forradalom 

szo nak me g to bb ereje van. S ha sze tszedem ezt a szo t:  

FORR  A   DALOM!!!  SZABADSÁG!  FORR A VILÁG 

BÚS TENGERE, Ó MAGYAR!  

Utógondolat 

Tollas Tibor verse bo l, Beba dogoztak minden ablakot,  

szeretne m ide zni az elso  e s utolso  versszakot.   Ezt 

tette k akkor, 1956-ban. Elvette k a reme nyt, az utolso  

csepp szabadsa got is. Elgondolkozunk. 

Az életből csak ennyi fénymaradt, 

csillagós ég, tenyérnyi napsugár 

Ezt vártuk nap-nap, hómályós falak 

Üregéből esténként-délután, 

S elvették ezt is, a tenyérnyi napót, 

Bebádogoztak minden ablakot. 

... 

A rádiók csak üvöltsék rekedten 

A szabadságót s az ember jógát. 

Itt érzi csak befalazótt testem 

A milliókkal Mószkva óstórát. 

S Váctól Pekingig zúgják a rabók: 

-Ha nem vigyáztok, az egész világon 

Bebádogoznak minden ablakot!- 

Ezt véssük a fejünkbe. Ez ma is áll:  

-Ha nem vigyáztok, az egész világon 

Bebádogoznak minden ablakot!- 
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 Zrínyi Ifjúsági Kör  

Nyelvcsiszóló tanfólyam anyagából 

FE NYESI TSÜ K A NYELVET, HOGY 

NE ROZSDA SODJON MEG MAGYAR 

NYELVTÜDA SÜNK 

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 leadótt anyagból, amit 
minden hónapban ki fógunk egészíteni.  

LY vagy J?  

Pótóld a hiányzó j hangót jelölő 

mássalhangzókat!  

Karikázd be a többféleképpen is 

kiegészíthető kakukktójásókat!  

 

fo____doga l____on, f____ord, forte ____, gereb____e, 

go ____a, gomo____felho , go mbo ____u , gyap____u , 

gyu ____to szenvede ____, halpikke____, he____egy, 

he ____, he ____a, hangyabo____, ho akada ____, 

homa ____, hu ve____ku____, ____a rdaszege ____, 

____e gkrista ____, ____ogsege ____, kakastare ____, 

kalama____ka, kara____, ke te____, klub____uk, 

konvo____, korcso____a, ko va ____og, ku____torog, 

laka ____os, lesu ____ed, ____ukacsos, ma____a lis 

 

Írd a kiejtett alakok mellé a szabályos 

írásmódjukat!  

[eddzo ]  = ________     [haggya n] = ________ 

[teccik] = ________      [o zsdi]  = ________ 

[maddzag] = ________    [ja ccik] = ________ 

[mingya rt] = ________     [minnya jan] = _____ 

[kabzsi] = ________     [pu nko zsd] = ________ 

[peddzi] = ________      [ha kcso ] = ________ 

Megolda s: edzo , hagyja n, tetszik, o sdi, madzag, ja tszik, 

mindja rt, mindnya jan, kapzsi, pu nko sd, pedzi, ha gcso   
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Húzd alá a helyesírási hibákat az alábbi 
mondatokban, majd a hibás szavakat írd le 
kijavítva!  

 Ba r ma r  sze delgett a fa radsa gto l ,  de me g 
mindig fa radtsa got nem kí me lve dolgozott.  

 O vatossan hajts, ne rohandd, ne sza guldd 
ve gig az utat!  

 Ne lo jj  tu l  a ce lon, meg ne lo dd a 
vada szokat!  

 Bocsa jtsd meg neki, ne a ruld el ,  ne mond 
meg a szu leinek!  

 Megjo tt  a kedve ahoz, hogy afe le 
papí ra l latka kat hajtogatson.  

 Eke pp intette: Ideje ben kezd el  e s fejezd be 
a munka t!  

 
Hányféle határozót lehet –val, –vel ragos főnévvel 
kifejezni? Egészítsd ki a móndatókat a megadótt 
szavak –val, –vel ragós alakjával! Milyen helyesírási 
alapelvek érvényesülnek a –val, –vel ragós főnevek 
helyesírásában? 
 
A fecske k nagy ________ (gond) nevelik fio ka ikat az eresz 
alatti fe szekben. 

Az ablakpa rka nyon egy ba natos kismadarat 
pillantottam meg leszegett ________ (sza rny). 

Egy ________ (gally) hesegette el a szemtelen legyeket  a 
zamatos dinnye ro l. 

Sokat bajlo dott a sza ze ves nyirkos ha zban a ________ 
(doh).  

Boldogsa gto l piroslo  ________ (arc) toppant be a szoba ba. 

Egy ________ (a rnyalat) vila gosabb tape ta t szeretne k a 
nappaliba.  

To bb ________ (kosa r) hazavihettek a finom, ropogo s 
cseresznye bo l. 

Szemmel la thato an ________ (kedv) fogott hozza  a 
verstanula shoz. 

 
IDEGEN SZAVAK TOBZÓDÁSA 

Hógyan móndjuk szebben magyarul? 

Megolda s: gonddal, sza rnnyal, gallyal, dohval,  

arccal, a rnyalattal, kosa rral, kedvvel                                       

ORGANIKÜS KONCENTRA L POLLEN 

Ü VE  GRAVITA CIO  SZTRA DA 

KAOTIKÜS ARCHAIKÜS EMBLEMATIKÜS 

IDENTITA S KEMIKA LIA BALKON 

SZIMPATIKÜS ANTIPATIKÜS OPTIMISTA 

PESSZIMISTA REKLAMA L PETI CIO  
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Redl Erzse bet Anna t (Isabel Ana Redl) elo szo r a Ko ro si 

Csoma Sa ndor Program kerete ben, mentor-

helyettesemke nt ismertem meg. To le e rkezett az elso  

u zenet innen, Argentí na bo l: “Szeretettel várunk!” 

Jo lesett. Azo ta megismerhettem o t az AMISZ 

elno keke nt, a Szent La szlo  iskola t e rinto  teve kenyse ge 

re ve n, e s nagymamake nt, hiszen az unoka ival a Zrí nyi 

Ifju sa gi Ko r o voda ja ban e s he tve gi iskola ja ban is 

alkalmam van heti rendszeresse ggel, online tala lkozni. 

A karante n lassí totta az ismerkede s folyamata t. 

O ru lo k, hogy megszu letett ez az interju . 

INTERJÜ  

REDL ERZSE BET ANNA 
MESE L CSALA DRO L, 

KO ZO SSE GRO L, AMISZ-RO L 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

 2000. ma rcius 25. — Felavata s 
Redl Erzse bet, Patruba ny Miko s, Emo dy Csaba, Bí ro  Mariann, az argentin 

za szlo t tartja Rebecchi Eva  

Szent La szlo  Iskola 
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A csala dombo l elo szo r az anyai nagymama m ba tyja, 

Baa n Ma tya s e rkezett Argentí na ba 1924. janua r 9-e n, a 

Francesca nevu  hajo n. He t e ves voltam, amikor 

meghalt, de tiszta n emle kszem, hogy amikor 

megla togatott minket Buenos Airesben, mindig a 

nyaka ba vett, elvitt fagyizni, e s magyarul besze lt 

hozza m.  

Anyai nagyapa m, Ve gh Be la (Adalberto Vegh) egy e vre 

ra , 1925-ben e rkezett Somogy megye bo l Argentí na ba. 

Reforma tus csala dbo l sza rmazott, mesterse ge lakatos-

mechanikus volt. O t soha nem ismerhettem meg, mert 

nagyon kora n; 44 e vesen e lete t vesztette. Felese ge, a 

nagymama m, Baa n Erzse bet (Isabel Baan de Vegh) a 

Szlova kia teru lete n le vo  Ipolysa gbo l sza rmazott, 

katolikus csala dbo l. Me g Magyarorsza gon a budapesti 

telefonko zpontban dolgozott. Nagymama mindig 

velu nk lakott. Nagyon szerettem, sokat ja tszott velem, 

e s emle kszem, nagyon sokat dolgozott a ha z ko ru l. 

1983-ban e desanya mmal leheto se ge volt visszamenni 

la togato ba Magyarorsza gra, de szu lo va rosa ba ma r 

nem jutott el. E desanya m, Ve gh Erzse bet Ro zsa (Isabel 

Rosa Vegh) 1922. ma jus 23-a n szu letett, me g nem volt 

ha rom e ves, amikor Triesztbo l elindult a csala ddal a 

hajo  Argentí na ba.  

E desanya m az iskola it – az a ltala nos iskola t, e s a 

kereskedelmi ko ze piskola t – Argentí na ban ve gezte. 

Angolul tanult. A gyerekei e rkeze se ig dolgozott. He t 

e ves voltam, amikor a testve rem, Redl Ferenc Be la 

(Francisco Adalberto Redl) szu letett.  

 Nagymama hí mezte falterí to  az 1950-es e vekbo l 
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 Isabel Rosa Vegh dokumentuma, 1936. februa r 10. 

 Isabel Baan, a nagymama dokumentuma, 1975. 
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E desapa m Redl Ferenc Sa ndor (Francisco Alejandro 

Redl) a mostani Horva torsza g teru lete n, Belova rban 

szu letett 1903. ma rcius 15-e n. Tanult Pe csen, majd az 

egyetemi tanulma nyait a budapesti Magyar Kira lyi 

Jo zsef Mu egyetemen ve gezte. A Magyar Kira lysa g 

pecse tje vel ella tott e pí te szme rno ki diploma ja t 1927-

ben szerezte. 1931. november 9-e n indult Argentí na ba 

egy jobb jo vo  reme nye ben, hiszen Magyarorsza gon 

sze nba nya ban kellett dolgoznia; a nagy gazdasa gi 

vila gva lsa g oka n nem volt szakma ja nak megfelelo  

munkaleheto se g. Az e desapja, az apai nagyapa m 1914-

ben, az elso  vila gha boru ban vesztette e lete t. 

E desanyja, a nagymama m, e s testve re, a nagyne ne m 

Pe csen maradtak. A llando an leveleztek. E desapa m 50 

e ven keresztu l a szakma ja ban tudott dolgozni 

Argentí na ban; to bb mint 1500 e pu letet tervezett, 

e pí tett, restaura lt. Bu torokat e s vas kiege szí to  

szerkezeteket tervezett.  

 Francisco Alejandro Redl 1931. november 9-e n,                           
Budapesten kia llí tott u tlevele 

 Francisco Alejandro Redl terveze se,          
Mercado del Litoral  

 Torre en Juramento y Zapiola, 
Belgrano negyed, CABA 



22 

 

A ke t nagyapa mat, e s apai nagyanya mat csak 

fe nyke pekro l ismerhettem, de nagyon a szí vemben 

vannak mind a mai napig.  

E desapa m sohasem te rt vissza Magyarorsza gra, de 

nagyon sze pen mese lt nekem Pe csro l e s Budapestro l. 

Sokat ja tszott velem he tve gente; megmutatta hogyan 

kell ello ni a le gpuska t, valamint megtaní tott í jjal e s 

nyí lall lo ni. Volt egy nagyon nagy kertu nk, ahol 

mindketto  ce llo ve st gyakorolhattuk, e s ahova  da lia kat, 

ro zsabokrokat, sza zszorsze peket u ltettu nk. Me g 

sa rgabarack- e s citromfa nk is volt. Vele tanultam 

rajzolni, festeni, e s o  szeretette meg velem a 

matematika t. Miatta tetszett meg az e pí te szet, e s 

va lasztottam ezt a karriert. E n is e pí te szme rno k 

vagyok. 

A fe rjem, Valentin Ferenc Nagykanizsa n szu letett 1941

-ben. 1957 janua rja ban, az ’56-os forradalom uta n 

meneku lt el Magyarorsza gro l. Meneku le s ko zben 

a tu szta a fagyos Mura folyo t, ko zel Letenye hez. 1958. 

janua r 7-e n e rkezett Argentí na ba a Salta nevu  hajo n, 

mido ssze 16 e vesen. 18 e vesen ismertem meg a 

Buenos Aires-i Magyar Egyesu letben, San Isidron, 

majd a vo lege nyem lett, e s 8 e vre ra  a fe rjem. Nagyon 

boldog, teljes e letet e ltu nk. 2004. ma jus 1-je n 

vesztettu k el.  

 

 

Francisco Valentin Argentí na ba e rkeze se nek 
dokumentuma 
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Otthon magyarul besze ltu nk, keverve a nyelvet a 

spanyollal. Elso szu lo tt fiam Valentin Francisco 

Antonio (Ferenc Antal) 1976-ban szu letett, majd ne gy 

e vre ra  e rkezett a ma sodik fiam, Valentin Juan 

Alejandro (Ja nos Sa ndor). Ba r igaz, hogy soha nem 

tanultam magyarul, mindig magyar bara tok vettek 

ko ru l. Egyu tt dolgoztam Pesti Jo zsef atya val, a Szent 

La szlo  Iskola alapí to ja val, aki csak magyarul besze lt 

hozza m. Re szt vettem minden konferencia n, 

besze lgete sen, vita n, mise n, amelyeket magyar 

nyelven tartottak. Tiszta ban vagyok azzal, hogy a 

magyarom a csala di berkekben haszna lt 

"konyhanyelv", de a Magyarorsza g ira nti szerelmem 

valo di, o szinte, e s az e letembo l, "ad honorem" nagyon 

sok e vet dolgoztam egyu ttmu ko dve e s ta mogatva a 

magyar inte zme nyeket. Bu szke vagyok ra , hogy 

mindke t fiam besze l magyarul, ra ada sul a pici 

unoka imhoz is magyarul besze lek. Ha la s vagyok, hogy 

a fiaim ja rtak cserke szetbe, Zrí nyi Ko rbe, ahol sze pen 

megtanulta k a helyes magyar kiejte st. Mindke t fiam 

Magyarorsza gon to lto tt ne ha ny ho napot a gimna zium 

befejezte vel, majd amikor ma r megno su ltek a 

felese geikkel is visszate rtek. 

Igaz, to bbszo r ja rtam Magyarorsza gon – 1978-ben, 

1986-ban, 1995-ben e s 2016-ban –, mindig a saja t 

ero mbo l utaztam. Mindig tala lkoztam e desanya m 

unokatestve reivel (kilencen voltak, ma r csak ketten 

e lnek), e s rendszerint ella togattam a fe rjem o ccse hez – 

Valentin Ja noshoz – Nagykanizsa ra.  

Mindig ele rze kenyu lo k, sí rok, amikor azokon a 

helyeken ja rok, amiket kora bban a fe rjemmel egyu tt 

la togattunk meg. Annak ellene re, hogy nagyon 

e rze keny, romantikus vagyok, e s me lyen meg tudok 

hato dni, soha nem tudtam ezt kifejezni, inka bb hideg, 

struktura lt embernek tu no k. A Magyarorsza g ira nti 

szeretetem viszont a munka mban is testet o lt; o ra kat, 

napokat, e veket, e vtizedeket szenteltem ne ha ny 

magyar inte zme nynek.   

Mindig szerettem volna eljutni azokba a falvakba, 

va rosokba ahonnan a felmeno im sza rmaznak; ero s 

bennem a honva gy, a hazaszeretet. 
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 Cserke szba l, 1997. okto ber 18. — a ke pen ifj. Valentin Feri 

 A Szent Istva n Ko r 30. e vfordulo ja 
Redl Isabel besze det tart, ko ze pen Pesti Pa ter,  a Szent Istva n Ko r e s a Szent 
La szlo  Iskola a llapí to ja, balja n Nagy Pa l, a Szent Istva n Ko r egykori elno ke  

 Magyar te r — a bal sze len Redl Isabel, a jobb sze len Paa l Magdolna 
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A régi nagy Magyarország különböző pontjairól 

származnak a felmenőid. Milyen magyar 

hagyományokat, szokásokat, ünnepeket őrzött a 

családod? 

A csala dom (e desapa m, e desanya m e s a nagymama m) 

nagyon sokat dolgoztak, nem volt sok ideju k a 

szo rakoza sra. A katolikus u nnepeket tartotta k; a 

hu sve tot, a kara csonyt, Szent Istva n napja t, e s Szent 

Erzse bet napja t – ha rman voltunk Erzse betek –.  E 

jeles napokon nagyon finom e telek e s su teme nyek 

keru ltek az asztalra. Tipikus volt a hu sve ti reggeli: tea, 

sonka, torma, keme ny toja s e s az asztal ko zepe n egy 

kis kosa r festett e s csokola de  toja sokkal. A 

mindennapokban magyar e teleket fo ztu nk; volt 

palacsinta, to lto tt paprika, to lto tt ka poszta, szilva s 

gombo c, stb. E n is magyar e teleket ke szí tek – az 

argentin foga sok mellett.     

A nagymama m ko to tt 5 ko to tu vel, gyo nyo ru  

asztalkendo ket (a legkisebbekto l a legnagyobbakig). 

Nekem me g megvan jo  pa r, olyanok, amiket haszna lok 

e s amik sze pen el vannak te ve. E desanya m nagyon 

szeretett varrni e s hí mezni. Nagyon sok ku lo nbo zo  

o lte st ismert. Hí mzett ke peket, pa rna kat, 

asztalterí to ket, lepedo ket. Amikor gyerek voltam, to bb 

ruha t varrt e s hí mzett nekem, me g az elso a ldoza si 

ruha mat is! E n is szeretek hí mezni e s festeni, amire 

me g e desapa m taní tott. 

Magyarországi látogatásaidról mi a legkedvesebb 

emléked? 

Az elso , 1978-ban, amikor megismertem a fe rjem 

csala dja t (anyo somat, apo somat, so goromat - “O csit”, 

so gorno met e s a ha rom kisgyereke t). Ke t he rte na luk 

hagytuk az elso szu lo tt fiunkat – akkor 2 e ves volt –, a 

fe rjem be relt egy Lada t vagy Trabantot, e s avval 

beja rtuk Magyarorsza got. Voltunk Pe csen, Szegeden, 

Debrecenben, Budapesten, Ve szpre mben, stb. 

Budapesten to lto ttu k a legto bb ido t, de nekem akkor 

nagyon szu rke e s szomoru  va rosnak tu nt.  
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Me g nagyon la tszottak az 1956-os pa nce lkocsik 

lo ve snyomai a falakon. Ahogyan ke so bb u jra e s u jra 

ella togattunk Budapestre, la ttuk lassan fejlo dni a 

va rost; modernebb lett, tiszta bb, “bara tsa gosabb”. 

Nagyon sze p e s meghato  emle keim ko to dnek a Matya s

-templomhoz, a Parlamenthez, a Hala szba stya hoz, a 

Ma tya s Pince hez e s a Sza z E ves Pince hez. 

Az AMISZ elnökeként mi a küldetésed? 

Az AMISZ elno ki posztja t ke t e vig to lto m be; 2019 

a prilisa to l 2021 a prilisa ig. Azon dolgozom, hogy 

minden inte zme ny o sszetartson, egyu ttmu ko djo n, 

egyma s ira nt szolida risan, sze thu za sok ne lku l, e s a 

tartoma nyok inte zme nyei  a fo va rose ival 

egyenrangu ke nt legyenek kezelve. A ma sik 

ku ldete sem, u gy e rzem, rendbe tenni a hivatalos 

papí rokat – e tekintetben sok munka va rt ra m. A 

ja rva nyhelyzet a lda sos oldala, hogy segí tette a 

kapcsolat szorosabbra fu ze se t a fo va ros inte zmenyei 

e s a tartoma nyok inte zme nyei ko zo tt, valamint 

intenzí vebb kapcsolattarta st tett leheto ve  a ku lfo ldi 

szomsze dokkal – Üruguay, Paraguay, Brazí lia, Chile – 

is. 

Tudom, szíveden viseled a Szent László Iskola 

sorsát. Te az iskola kezdeteinél jelen voltál. Hogyan 

emlékszel vissza erre az időszakra? 

Szí vemen viselem a Szent La szlo  Iskola t. 18 e ves 

voltam 1965 decembere ben, amikor spanyol – angol 

tana r lettem, majd 1967 a prilisa ban kezdtem ott 

dolgozni. Az iskola t 1966 ma rciusa ban alapí totta Pesti 

Jo zsef jezsuita atya. 1972-ig ott mu ko dtek a 

cserke szcsapatok, de rossz gazdasa gi helyzet u to tte fel 

a feje t, ami miatt e vro l e vre rosszabb lett az iskola 

helyzete. E n is ta voztam egy pa r e vre, majd 1976 

ma rciusa ban, pa r ho nappal az elso  fiam szu lete se 

elo tt, visszate rtem. 1978 februa rja ban a Szent Istva n 

Ko r vezeto se ge, e s a jogi ke pviselo , Pesti atya, igazgato 

-helyettesse , jogi ke pviselo ve  neveztek ki.  



27 

 

Az iskola majdnem cso dbe ment – 230 tanulo bo l 

csupa n 127 maradt, egy e vi fizete ssel tartoztak a 

tana roknak, az e pu let egy re sze nagyon rossz 

a llapotban volt. Ekkor vettem a t a vezete st. Saja t 

zsebbo l adtam ko lcso nt az iskola u jrae leszte se re. Atto l 

kezdve isme t fejlo de snek indult. Bizalmat szavaztak 

nekem, tu relemmel viseltettek a helyzet ira nt; 

sza mí thattam a szu lo kre, a tana rno kre, a Szent Istva n 

Ko rre. 1980-ban komoly e pí tkeze s vette kezdete t, ami 

apra nke nt 2001-ig tartott; mege pu lt a nagyterem, a 

konyha, az u j termek a fo ldszinten, e s a ke t emelet. 

Ezuta n vettu k a telket, amin az o voda a ll, majd a 

szemko zti ke t telket iroda knak. 2010-ban ido sebb 

fiam, Valentin Ferenc Antal vette a t a jogi ke pviselo i 

munka t, azo ta o  foglalkozik az iskola fenntarta sa val, 

vezete se vel. 

Mit jelent számodra, hogy ez az iskola ma is 

sikeresen működik? 

Nagy o ro m sza momra, hogy folyamatosan fejlo dik az 

iskola – ha rom o vodai csoport, 6 elemi oszta ly, 6 

gimna ziumi terem alkotja –. Mindegyik ke t turnusban 

fogadja a dia kokat. To bbek ko zo tt iroda k, tana ri 

szoba k, sza mí to ge pterem lett kialakí tva. Nagyon nehe z 

ido ko n van tu l az inte zme ny. Az idei szinte n 

ero tpro ba lo , hiszen csak online folyik a taní ta s. A 

gyerekek szenvednek, mert nem tudnak a bara taikkal, 

a tana rokkal tala lkozni, elmarad a ve gzo so k szoka sos 

e v ve gi utaza sa. Nem lesz u nnepe lyes ballaga s, sem 

tablo ke p, sem e rettse gi u nnepe ly. Nagy o ro m 

sza munkra ugyanakkor, hogy sokan iratkoznak be a 

jo vo  tane vre is. A Szent La szlo  Iskola ban nagyon jo  

szí nvonalu  az oktata s, elismert inte zme ny. Angol 

nyelvet, informatika t is tanulnak a gyerekek, tova bba  

megismerhetik a magyar kultu ra t, leheto se gu k van a 

magyartanula sra, megismerkednek a magyar 

to rte nelemmel, legenda kkal, a nemzeti 

szimbo lumokkal, szoka sokkal, ta nccal, e telreceptekkel, 

stb. Nagyon fontos, hogy ebben az iskola ban 

szeretettel fordulnak a gyerekek fele , figyelve van 

ra juk.  
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Meglátásod szerint mi a kulcsa az összetartó 

magyar közösség megteremtésének, 

fenntartásának egy olyan nagyvárosban mint 

Buenos Aires? 

A fo va rosban, e s minden argentin tartoma nyban, ahol 

e lnek magyarok, ennek ha rom o sszetevo je van:  1) a 

cserke szet mu ko de se (itt szu letnek bara tsa gok, amik 

ege sz e letre szo lnak) e s a ne pta nc (a ta nc ira nti 

szeretet o sszehozza a fiatalokat); 2) a magyar nyelv 

ismerete jelenti a folytato lagossa got, a magyar 

gyo kerekhez valo  hu se get; 3) a jo  szí nvonalu , e rdekes, 

e s vonzo  programok: zenei estek, a diszno toros 

ebe dek vagy vacsora k (inka bb a felno tt, ido sebb 

koroszta lynak), ami re ve n tala lkozni tudnak e s 

besze lgetni a re gi bara ti ta rsasa gok. Minden 

inte zme nyben szu kse g van ilyen o sszejo vetelekre, e s 

to rekedni kell mine l to bb eseme nyen valo  re szve telre. 

Továbbá hogyan lehet összetartani a vidéki városok 

magyar közösségét a fővároséval egy ekkora 

országban mint Argentína?   

A ja rva nyhelyzet ido szaka erre jo  pe lda: interneten 

keresztu l, e s ahogy nagyon okosan tette k a KCSP 

o szto ndí jasok; kultura lis elo ada sokkal, a to rte nelem, 

szoka sok, gasztrono mia bemutata sa val, 

nyelvtaní ta ssal,… A ja rva nyhelyzet megszu nte vel 

pedig folytatva a cserke szta borokat, mindig Argentí na 

ma s-ma s magyar ko zo sse ge ne l megszervezve a 

tala lkozo t. Volt ma r ta bor Co rdoba ban e s Mendoza ban 

is, folytatni kell Chacoban, Misionesban, Neuquenben, 

stb.  

Mit gondolsz, mi jelenti az argentínai magyarság 

számára jelenleg a legnagyobb kihívást? 

O SSZETARTANI; azt is jelenti, hogy mege rteni, e s 

elfogadni a ma sikat. 
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Úgy képzelem, az unokáidnak te vagy a 'Magyar 

Nagymama'. Mi az, amit te a nagymamádtól, 

édesanyádtól kaptál, és most átadot az 

unokáidnak?  

Nagyon szeretem az unoka imat, e s ezt igyekszem 

kimutatni fele ju k, haba r igaz, hogy nem ko nnyen 

mutatom ki az e rze seimet. Sajnos nem tudok sze pen 

e nekelni, nincsen jo  halla som, nem tudok no ta kat, 

inka bb mese lek nekik, e s mindig finom magyar 

í zekkel, e telekkel va rom o ket. 

Cserke szba l, 1994.  
Redl Isabel, Valentin Ferenc, ifj. Valentin Ferenc, Major Balazs, Valentin Ja nos  

Redl Isabel besze det mond 2020. okto ber 23-a n a Plaza Hungrí a n 
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Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar nyelv 

tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?                        

A hírlap minden számában egy-egy tanítványómat 

kérdezem…  

Valentin Irina 7 e ves kis taní tva nyommal a Zrí nyi 

Ifju sa gi Ko r he tve gi magyar iskola ja ban tala lkozom 

heti rendszeresse ggel. Irina he tro l he tre egyre 

magabiztosabban szo lal meg magyarul az o ra kon, az 

apuka ja val szorgalmasan gyakorolja az online 

tanultakat, e s minden feladatot lelkesen, sze p 

eszte tikai e rze kkel csina l meg! Az olvaso k ma r to bb 

hí rlapban tala lkozhattak az alkota saival. 

Miért tanulsz magyarul? 

Aze rt tanulok magyarul, mert a csala domban sokan 

besze lnek magyarul; meg szeretne m e rteni o ket, e s 

besze lgetni velu k ezen a nyelven, ami nekem is tetszik.  

Mit jelent neked, hógy magyar is vagy? 

Azt jelenti sza momra, hogy valami to bbnek, valami 

ma snak, ku lo nlegesebbnek vagyok a re sze, mint az 

itteni bara taim. 

Van ólyan étel, ünnepség, mese, hagyómány... ami a 

magyar kultúra része, és nagyón tetszik? 

Nincs is jobb a Pick szala mina l, azt szeretem a 

legjobban! 

MIE RT E PPEN MAGYARÜL?       

Szabadidőben magyar nyelvtanulás 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Irina a nagymama ja val e s az apuka ja val 
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Pajor Sa ndor ko ztiszteletben a llo  e pí te sz. Villa Angela n 

e s ko rnye ke n sza mos e pu let az o  tervei alapja n e pu lt, 

to bbek ko zo tt a Villa Angela-i Je zus Szent Szí ve 

ple ba niatemplom tornya is. Nagy munkabí ra su , lelkes, 

kreatí v, ku lo nlegesen ta je kozott, mu velt, emellett 

jo sza nde ku  e s jo  humoru , egyenes embernek ismertem 

meg, aki szí vvel-le lekkel dolgozik a Villa Angela-i 

magyar ko zo sse ge rt, tiszteletbeli konzuli tiszte miatt 

pedig az ege sz chaco i magyarsa ge rt. Kineveze se t 2018-

ben kapta meg, azo ta hivatalosan is az Argentí na ban 

mu ko do  magyar diploma ciai appara tus tagja. 

Lelkiismeretes, megbí zata sa t e s minden egyebet, amibe 

belefog, odaado an ve gzi: a chaco i magyarsa g 

e rdekeinek ko vetkezetes ke pviselo je, e s jo llehet a helyi 

magyar szervezetben diploma ciai tisztse ge miatt 

forma lisan nincs szerepe, kiva lo  egyu ttmu ko de st 

valo sí t meg a Villa Angela-i Magyar Egyesu let 

elno ke vel, Jose  Luis Bischoffal e s az egyesu let tagjaival; 

gyakorlatilag o  a motorja a helyi kezdeme nyeze seknek. 

INTERJÜ  PAJOR SA NDOR 

E PI TE SSZEL, TISZTELETBELI 

CHACO I MAGYAR KONZÜLLAL 

MARTI  TIBOR 

Lektórálta: Benedek Lászlóné Micsinay Mária 
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Kedves Sanyi! Kérlek, mutasd be nekünk az utat, ami 

tiszteletbeli konzuli címedhez vezetett! 

Az e pí te szet mindig is szenvede lyem volt, kiskoromto l 

fogva. Ko ze piskolai tanulma nyaim ideje n va laszta som 

az Ipari Technikumra esett, elektromechanikai 

specializa cio val, mert ily mo don u j ismereteket 

szerezhettem e s a telepu le sen nem volt leheto se g 

ko zvetlenu l az e pí te szettel o sszefu ggo  tanulma nyok 

ve gze se re. Ezt ko veto en, a sorkatonai szolga lat ideje n, 

egy e pí te sz bara tom elvitt az ezredbe e s sokat 

besze lgettu nk a rajzola sro l/terveze sro l e s a 

va rosterveze sro l. Amikor elkezdtem az egyetemet, az 

ÜNNE-t (Üniversidad Nacional del Nordeste, azaz 

E szakkeleti Nemzeti Egyetem) va lasztottam, mert itt 

oktattak az az ido  szerint, az 1980-as e vekben, 

legismertebb tana rok e s e pí te szek. A mai napig, 

hivata somnak az e pí te szke nt folytatott szakmai 

teve kenyse get tekintem, e letem leitmotifja, 

szenvede lyem. To bb nemzetko zi rajzversenyen 

gyo zteske nt keru ltem ki e s az e pí te szetnek 

ko szo nheto en ismerhettem meg ma s egyetemeket. 

Oktato ke nt ro vid ido t to lthettem az ÜNNE-n, a Buenos 

Aires-i Egyetemen (ÜBA) e s az Egyesu lt A llamokban, a 

Miamiban tala lhato  FIÜ-n (Florida International 

Üniversity de Miami, FL). Üto bbit akkor hagytam ott, 

amikor az e n szeretett Villa Angela mba ko lto ztem. 

Szakmai pa lyafuta som sora n az a megtiszteltete s e rt, 

hogy a nemzetko zi kapcsolatoke rt e s a 

ku lkereskedeleme rt felelo s megbí zottke nt 

szolga lhattam Chaco tartoma nyt ne gy e vig, Roy Nikisch 

korma nyzo  kabinetje nek (2003–2007) tagjake nt. Ezek 

olyan e vek voltak, amikor szeme lyesen 

megismerhettem e s elsaja tí thattam a ku lo nbo zo  ce lok 

o sszekapcsola sa nak e s koordina la sa nak jelento se ge t, 

amelyek jo llehet ne ha elte rnek egyma sto l, de mindig 

annak e rdeke ben kell dolgozni, hogy ezek a 

ku lo nbse gek vagy konfliktusok pa rbesze d u tja n 

nyerjenek megolda st, mindig szem elo tt tartva e s 

e rve nyre juttatva a ko zo s ce lt / le nyeget. 

Gyermekkorod óta mit jelent Neked, hogy magyar 

leszármazott vagy? Ma ezt hogy éled meg? 

Nagyon sze p gyermekkorom volt. A szu leim mindig 

keme nyen dolgoztak a mege lhete s biztosí ta sa e rt, 

testve rem e s e n is teljes gyermekkort kaptunk, 

ugyanakkor folyamatosan la ttuk a munka, az 

ero feszí te s e rte ke t.  
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Nagyszu leim ha za a tanya n mindig vonatkoztata si pont 

volt. Noha mi a telepu le sen e ltu nk, a he tve ge ket ott 

to lto ttu k. Egyu tt dolgoztunk apa mmal vagy 

nagyba tya mmal, fent a traktor teteje n, segí tettu nk a 

to bb hekta rnyi vete s gondoza sa ban, illetve 

o nto ze se ben. Ege sz ido  alatt ezen a hatalmas teru leten 

futka roztunk. 

Nagymama m csodafinom e desse geket ke szí tett az 

udvaron tala lhato , sa rbo l ke szí tett kemence ben e s a 

nagypapa nk ido nke nt maga hoz hí vott minket, hogy a 

futa s e s a ja te k uta n, megko zelí tsu k a serpenyo t, amely 

a fa val fu to tt, o nto ttvasbo l ke szu lt tu zhelyen volt, e s 

amelyben ma r elke szu lt a ra ntotta szalonna val e s 

kenye rrel...! e s ez olyan volt, mint egy nyereme ny! ... 

Bizony, boldogok voltunk! 

Magyar lesza rmazottnak lenni mindig is alapveto  e rte k 

volt sza momra. Gyerekkorom o ta szerettem a 

nagyszu leimmel u ldo ge lni, hogy mese lhessenek nekem 

Euro pa ro l, Magyarorsza gro l, a nemzetu kro l... Az 

o sszetartoza s e rze se mindig megvolt bennem, ha la 

nekik. Otthon mindig „Sanyika nak” hí vtak… Mivel Sanyi 

volt az apa m is, e s a megszo lí ta s o ro klo do tt azta n ege sz 

e letemben. 

Ma, a magyar sza rmaza s azt jelenti sza momra, hogy 

olyan diaszpo ra ba tartozom, amelynek olyan nemes e s 

o szinte ko zo s e rte kei vannak, hogy ez megindí t. 

Argentin vagyok, e s tisztelem e gszí nke k e s fehe r szí nu  

za szlo mat; de magyarnak lenni azt jelenti, hogy a 

ve remben hordom a nagyszu leimet, egyu ttal egy to bb 

mint ezere ves mu lttal rendelkezo , sza mtalan nagy 

pe ldake pet maga e nak tudo  nemzethez valo  tartoza st is 

jelent, e s ez bu szkese ghez hasonlo  e rze ssel to lti el a 

lelkem. 

Megosztanád, milyen tapasztalatokat szereztél, mint 

tiszteletbeli konzul? Mik a feladataid? Mit jelentenek 

ezek Számodra? Mi a szépsége a munkádnak, és ha 

van kihívás benne, mit tartasz annak? 

A konzula tussal szorosan egyu ttmu ko du nk, elso sorban 

a segí tse gnyu jta sban: segí tju k az a llampolga rsa gi 

ke relem ira nt e rdeklo do ket, ta je koztatjuk o ket a 

ke relem benyu jta sa hoz szu kse ges dokumentumokro l, 

illetve a magyar nyelvtanula ssal kapcsolatban a 

megfelelo  szeme lyekhez ira nyí tjuk o ket.  
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A Ko ro si Csoma Sa ndor Programnak ko szo nheto en 

hosszu  e vek o ta kiva lo an ke pzett, felke szu lt 

o szto ndí jasokat fogadhatunk e vro l e vre, akik 

rendkí vu li mo don segí tse gu nkre vannak valamennyi 

emlí tett szempontbo l. 

Ma sfelo l, folyamatos az egyu ttmu ko de s a Villa Angela-i 

Magyar Egyesu lettel: e ppu gy egyu tt u nnepelju k meg az 

argentin, mint a magyar nemzeti u nnepeket. 

Re szve telu nkkel e s jelenle tu nkkel igyekszu nk e rte kes 

mo don megbecsu lt re sze lenni Chaco tartoma nyunk 

ta rsadalma nak.  

Az idei e vben, 2020-ban, ami oly ku lo nlegesnek 

bizonyul a koronaví rus miatt, sikeru lt ele rnu nk dr. 

Martí  Tibor o szto ndí jassal, hogy minden kedden, 

rendkí vu l magas szí nvonalu  virtua lis elo ada sok 

kerete ben esik szo  a magyar to rte nelemro l e s 

kultu ra ro l, valamint a magyar — argentin, illetve a 

magyar — latin-amerikai kapcsolatokro l. 

Nagy o ro mmel to lt el minket a besze lgete seken 

re sztvevo k folyamatosan bo vu lo  ko re. Ezt a sorozatot 

november ve ge ig fogjuk folytatni.  

Mindez sza momra nagy felelo sse get, de egyu ttal 

komoly megtiszteltete st is jelent, hiszen a honfita rsaim 

orsza ga nak ke pviselete nagyon me ly jelente ssel bí r, 

amely ko telezettse geket ro  ra m e s jogokat biztosí t, 

amelyeket tiszteletben kell tartanom.  

A tiszteletbeli konzul és a Buenos Aires-i magyar 

nagykövetség között milyen módon valósul meg 

együttműködés?  

A magyar nagyko vetse g mindenben ta mogata st jelent 

sza munkra. Az egyu ttmu ko de s a llando . A nagyko vet u r, 

Dr. Gele nyi Csaba: o  az elso , aki mindent megtesz a 

diaszpo ra ta mogata sa e rt; a kommunika cio  folyamatos, 

zo kkeno mentes e s rendszeres, igaza n nagy o ro m a 

nagyko vetse g munkata rsaival egyu tt dolgozni. 
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A konzula tussal is, ami jelenleg Dr. Kalydy Vanda elso  

beosztott ira nyí ta sa val mu ko dik, folyamatos az 

egyu ttmu ko de su nk. Me g annak ellene re is, hogy ebben 

az e vben a Covid nagy nehe zse geket e s karante nt okoz 

a haza nknak, a konzula tus ku lo nbo zo  virtua lis 

munkamo dszereket dolgozott ki annak e rdeke ben, 

hogy mindenben segí teni tudjanak.  

Hozza  kell tennem, hogy az AMISZ (Argentí nai Magyar 

Inte zme nyek Szo vetse ge) a llando  segí tse ge chaco i 

ko zo sse gu nk sza ma ra mindig is, to rte nelmileg alapveto  

fontossa gu  volt.  

Az e vtizedek o ta tarto  a llando  ta mogata s e s az AMISZ-

to l kapott segí tse g tette leheto ve  sza munkra, hogy 

sikerrel pa lya ztuk meg a magyarorsza gi Bethlen Ga bor 

Alap ta mogata sa t. Ennek ko szo nheto en tudtuk 

korszeru  mo don u jja e pí teni a Villa Angela-i Magyar 

Egyesu let sze kha za t. Ez az ero s inte zme nyi kapcsolat 

rendkí vu li jelento se gu  Chaco sza ma ra, mert megjelení ti 

a diaszpo ra val valo  egyu ttmu ko de s valo sa ga t. 

Tiszteletbeli konzulként milyen filozófiát követsz? 

Ü gy gondolom, hogy a munka az egyetlen filozo fia. 

Segí teni, egyu ttmu ko dni e s hasznosnak lenni, 

amennyire a leheto se geim megengedik. 

Van egy a lmom, amely reme nyeim szerint hamarosan 

megvalo sul, ebben bí zom: nagyon szeretne m, ha a 

va rosunk, Villa Angela e s Szentendre ko zo tt 

testve rva rosi kapcsolat jo hetne le tre. A va ros e s a 

hozza  tartozo  Szentendrei Szabadte ri Ne prajzi Mu zeum 

– ahova e pp most u ton vannak a chaco i diaszpo ra 

ta rgyi emle kei, amelyek Magyarorsza g fele  tartanak 

hajo n {a mu ta rgyak óktó ber eleje n mege rkeztek a 

Skanzenbe — a szerk.}, éppen úgy, ahogy egykor 

nagyszu leink 100 e vvel ezelo tt Argentí na ba e rkeztek – 

u gy gondolom, hogy Villa Angela e s Szentendre ko zo tt 

ezentu l lesz valami nagyon fontos ko zo s 

o sszekapcsolo da s: a magyar szellem reprezenta cio ja az 

argentin diaszpo ra ban.  

Hogy látod a chacói magyar közösség jövőjét? 

Egyre inka bb la tom a legfiatalabbak igyekezete t a 

nyelvtanula sban, a magyar konyha e s az e telek 

megismere se ben, a ne pta ncok megtanula sa ban. 

Mindannyiunk sza ma ra nagy bu szkese g a Liliom 

Ne pta ncegyu ttes, amely nemzetko zileg is elismert. A 

magyar ko zo sse g tagjai ko zo tt to bben vannak, akik 

ege sz e letu kben elko telezte k magukat tapasztalataik, 

tuda suk e s mindazon e rte kek ko zvetí te se re e s 

tova bbada sa ra, ami a diaszpo ra nk sza ma ra fontos.  
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Mindezt az u j genera cio k tagjai – gondolva most az 5. 

genera cio hoz tartozo kra – felismerik e s re szt vesznek 

minden kapcsolo do  teve kenyse gben: re szt vesznek a 

to bbi tartoma nyban szervezett diaszpo ra ta borokban 

e s megpa lya zza k azokat az o szto ndí jakat, amelyeket 

Magyarorsza g mindenki sza ma ra biztosí t. Chaco bo l 

kiindult kezdeme nyeze s eredme nyeke ppen va lt 

leheto ve , hogy a chaco i magyar lesza rmazottak 

tizene ves fiataljai ko zu l to bben is tanuljanak a Balassi 

Inte zetben, illetve ma svalaki e pp jelenleg a Pe csi 

Tudoma nyegyetemen ve gez tanulma nyokat. Az az 

igazsa g, hogy a jo vo  fantasztikusnak í ge rkezik, 

figyelembe ve ve ezt a valo sa got.  

A szeptember 8-án a nagyapád által épített chacói 

házról rendezett konferencián megható módon 

idézted fel gyermekkori emlékeidet a házzal 

kapcsolatban: például emlékszel, amikor 

nagymamád finomságokat készített a tornácon, 

illetve azt is említetted, hogy sokat futkároztál a ház 

környékén (vö. Rólunk szól, 2020. szeptember, 56. 

oldal). Szoktál arra gondolni, hogy Nagyszüleid, ha 

élnének, most mit mondanának? Szerinted mit 

kérnének a Chacóban élő magyarságtól?  

Ezek az emle kek mosolyt csalnak az arcomra, e s 

ele rze kenyu l az ember, amikor azokra a gyermekkori 

pillanatokra emle kezik, de azt hiszem, a nagyszu leim 

azt mondana k nekem, hogy to bbet kellene tanulnom a 

magyar nyelvet, e s azt gondolna k, hogy Chaco 

magyarjai soha ne hagyjanak fel a magyar szellemise g, 

o ntudat e s lelku let nagyrabecsu le se vel e s minden 

leheto t tegyenek meg annak e rdeke ben, hogy 

identita sunk e s hovatartoza sunk tudata mindig e lo  

legyen. 

 

 

A tiszteletbeli konzula tus e pu lete  
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Me lta n bu szke a magyar ko zo sse g Haller Miha lyra, akit 

ez e v szeptembere ben az argentin Nemzeti 

Tudoma nyos Akade mia levelezo  tagja va  va lasztottak, 

elismerve munka ssa ga t. Ez alkalombo l, valamint ma r 

ra hangolo dva a Magyar Tudoma ny napja ra                    

— november 3. — ke rdeztem Miha lyt.  

Amikór a gyökerek fájdalmas emlékeket is hórdóznak, 

sókan nem őrzik identitásukat. A megélt viszóntagságók 

ellenére a családja megőrizte a nyelvet, a kultúrát. Ön 

hógyan éli meg kettős identitását?  

Nagyon bu szke vagyok ketto s identita somra. Ü gy 

gondolom, hogy magyar sza rmaza som, valamint 

Argentí na ban valo  felno vekede sem e s ve gzettse gem, 

szeme lyise gem re sze, e s segí tett az intellektua lis 

no vekede sben e s szakmai pozí cio m ele re se ben. 

Tova bba  az a te ny, hogy egy magyar sza rmaza su  no t 

vettem felese gu l, az ege sz csala domnak is ku lo nleges 

jelleget adott.  

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

INTERJÜ  

HALLER MIHA LLYAL 
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Emlékszik a kezdetekre? Mi fórdítótta az érdeklődését a 

természettudómányók, a geólógia felé? Miért lett 

geólógus?  

Az utaza s szeretete, a fo ldrajz e s a terme szet, valamint 

a ke mia ira nti megbecsu le sem arra ke sztetett, hogy 

elhata rozzam, hogy a legkeve sbe  ismert terme szet-

tudoma nyokat tanulma nyozzam, legala bbis 

Argentí na ban, amely a geolo gia. Geolo guske nt 

kezdtem az Orsza gos Fo ldtani Szolga latban, e s amikor 

elegendo  tapasztalatot szereztem, a tmentem az 

akade miai rendszerbe, pe lda ul az egyetemre e s az 

Orsza gos Tudoma nyos e s Mu szaki Kutata si Tana csba.  

Munkásságának melyek vóltak a legemlékezetesebb 

évei?  

Amikor szakmai pa lyafuta som eleje n sok terepmunka t 

ve geztem, lo ha ton ja rtam ve gig az Andok hegyein, e s 

helyi emberekkel e ltem egyu tt, akikto l nagyon sokat 

tanultam a strate gia jukro l, hogy hogyan lehet tu le lni a 

va rosto l elte ro  ko ru lme nyek ko zo tt. E veket to lto ttem a 

szakmai, tudoma nyos ismeretszerze ssel, de 

mindenekelo tt az emberek megismere se vel. 

Mely kutatási eredmények tették a szakmában 

ismertté?  

A vulka nok vizsga lata ke tse gkí vu l nagy le pe s volt. A 

kolle ga kkal egyu tt leheto se gu nk volt megjo solni a 

Peteroa vulka n kito re se t, e s ennek eredme nyeke nt 

sokszor konzulta ltak velu nk. Az egymillio  e vne l 

re gebbi Patago nia ban kihalt vulka nok vizsga lata, 

amely a geolo gia ban nagyon ro vid ido , leheto ve  tette 

sza momra, hogy az eredme nyeket tudoma nyos 

folyo iratokban mutassam be. Szerencse s voltam, hogy 

egyu tt dolgozhattam olasz, japa n, so t magyar 

kolle ga kkal is, akikkel nagyon jo l mege rtettem magam, 

e s olyan eredme nyekre jutottunk, amelyek felkeltette k 

a vila g ma s re szeiro l e rkezo  kolle ga k figyelme t is.  
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Mely eredményekre a legbüszkébb?  

Szeme ly szerint, arra, hogy felese gemmel, Bartha 

Katival egyu tt alapí thattunk egy csala dot, amelyre 

nagyon bu szke vagyok. Szakmailag pedig arra, hogy 

hozza ja rulhattam Argentí na egyes re szeinek geolo giai 

ismereteinek gyarapí ta sa hoz, amelyek 30 e vvel 

ezelo ttig, geolo giai szempontbo l alig voltak ismertek. 

Milyen elismerést kapótt a Nemzeti Tudómányós 

Akadémiától az elmúlt hetekben? Mit jelent az az 

elismerés?  

A Buenos Aires-i Nemzeti Tudoma nyos Akade mia 

felvett levelezo  tagke nt. Ez az alapí ta s maga ba foglalja 

a tudoma nyhoz valo  hozza ja rula som elismere se t, e s 

arra ke sztet, hogy hozza ja ruljak az Akade mia 

ce ljaihoz, a kutata s tanulma nyoza sa hoz e s 

elo mozdí ta sa hoz. A Buenos Aires-i Nemzeti 

Tudoma nyos Akade mia (ANCBA) egyik legfontosabb 

ku ldete se az ismereta tada s mellett a kutata s ira nti 

lelkesede s a tada sa a ltala ban a nyilva nossa g, de 

ku lo no sen a fiatal tana rok sza ma ra.  

Sókat költözött, sók helyet, tájat látótt. Önnek mit jelent 

az ótthón?  

Volt szerencse m utazni, tanulni e s re szt venni 

tudoma nyos tala lkozo kon. Hiszem, hogy az otthonom 

ott van, ahol a csala dom van, ez a horgony, amelyhez 

mindig visszate rek, e s ahol most a gyo kereim vannak.  

Szókták móndani, hógy alföldiként az ember a síkság 

végtelenségét tartja a legszebbnek, míg hegyvidékről 

származva a hegyekben leli örömét. Az Ön szívéhez mely 

vidék áll a legközelebb? Miért?  

Sza momra a hegy egy munkahely, u gy, mint a 

tanterem egy tana r sza ma ra. Eze rt re szesí tem 

elo nyben a sí ksa got e s a tenger partja t, ahol nem 

e rzem magam munka ban.  



40 

 

1937-to l kezdve Nt. Hamary Da niel misszio s lelke sz 

foglalkozott Buenos Airesben e s a ko rnye ke n e lo  

reforma tus hí vekkel. 

1948 augusztusa ban e rkezett Argentí na ba az 

Erde lyben szu letett Nt. Demes Pe ter reforma tus lelke sz. 

A lda sos munka ssa ga re ve n 1949. a prilis 22-e n keru lt 

sor a Buenos Airesi Magyar Reforma tus e s Evange likus 

Ko zo sse g alapí to  e rtekezlete re.   

1949-to l kezdve a San Pablo anglika n templomban, 

Palermoban, a fo va rosi Charcas utca 4670 sza m alatt 

rendszeresen tartott istentiszteleteket, 1952-ben elso  

í zben konfirma cio t e s to bb alkalommal esku vo t is.  

A feljegyze sek szerint  1949-ben 72 csala d vett re szt az 

istentiszteleteken. 

1952-ben az evange likus hí vek lelkigondoza sa t a 

Sve dorsza gbo l e rkezett Nt. Lesko  Be la vette a t. A 

Reforma tus hí vekkel tova bba  is Pe ter ba csi 

foglalkozott, amí g 1953 ve ge n mege rkezett Nt. Nagy 

Bala zs Dezso .  

Az Argentí nai Magyar Evange liumi Reforma tus 

Keresztye n Egyha z 1956. ju nius 24-e n alakult meg 

hivatalosan. 

AZ ARGENTI NAI MAGYAR 

REFORMA TÜS EGYHA Z 

TO RTE NETE 

BENEDEK LA SZLO NE  MICSINAY MA RIA 

FO GONDNOK 

Nt. Demes Pe ter esketi Juhos Ge za e kat 
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E szakamerikai reforma tus egyha zak hathato s  

segí tse ge vel  1958-ban megva sa rolta a Ramo n Freire 

utca 1739 sza m alatt le vo  gyo nyo ru  ingatlant, a 

fo va rosban, Belgrano negyedben, amely Kronfuss Ja nos 

hí res magyar e pí te sz mu ve, e s amely  1958 e s 2011 

ko zo tt, 53 e ven keresztu l volt  a Reforma tus Egyha z 

sze kha za. 

Ido ko zben, 1957. ju lius 15-e n sor keru lt az 

egyha zko zse g jogi elismere se re. Szervezeti forma ja 

KIEMELTEN KO ZHASZNÜ  INTE ZET. 

Megalakula sa o ta lelkipa sztoraink Nt. Bala zs Dezso  

(1953-1964), Nt. Szabo  Imre (1964-1987), Nt. Kotsis 

Istva n (1987-1991), Nt. Su to  Gyula ( 1993-2003), majd 

2004-to l 2008 decembere ig Nt. To th Kristo f e s felese ge 

To thne  Bede Krisztina la tta k el a lelkipa sztori 

szolga latot. A lelke szek alkalmi ta volle te alatt, vagy 

lelke szva lta s ko zo tt to bb alkalommal presbiterek 

hirdette k az ige t: Szabo  Miklo sne  dr. Nagy Sarolta, 

Dobosi Szabo  La szlo , Benedek La szlo  e s Schirl 

Na ndorne  Ke pes Ilonka ne ni. 2003 uta n pedig Rev. 

Gabriel Miraz e s Rev. David Calvo, e s 2010 o ta Nt. E csi 

Gyo ngyi e s Rev. David Calvo.  

Belgranoi sze kha z 
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Nt. Demes Pe ter  

Nt. Nagy Bala zs Dezso  

Nt. Su to  Gyula 
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Fo gondnokaink: Fa y Istva n  (1949-to l), Babolczy 

Borbe ly Sa ndor (1956-1959), Bonczos Miklo s (1959-

1960), id. Pataky La szlo  (1960-1964), Orba n La szlo  

(1964-1966), Bonczos Miklo s (1966-1971), Szabo  

Miklo sne  dr. Nagy Sarolta (1971-1977), Benedek La szlo  

(1977-1997), ifj. Pataky La szlo  (1997-2011) voltak, e s 

2011 o ta  Benedek La szlo ne  Micsinay Ma ria. 

Az Egyha z fe nykora le tsza m szempontja bo l az 1950-es 

e vek ma sodik fele e s az 1960-as e vek voltak. 

Egy pe lda:1958-ban az egyha ztagok le tsza ma 454 volt. 

Az e v folyama n 63 alkalommal volt istentisztelet, 36 

alkalommal bibliao ra. 

Nt. Szabo  Imre indí totta el a szombati iskola t, amely 

1965-to l 1971-ig mu ko do tt. Tana rok: Szabo  Miklo sne  

Sa ri ne ni, Schirl Na ndorne  Ilonka ne ni, Nt. Szabo  Imre, 

Gya nyi Magda, Benedek La szlo ne  Marika e s Ke pí ro  

Magdi. Akkor ma r mu ko do tt vasa rnaponke nt a Zrí nyi 

Ifju sa gi Ko r, de mivel a ke t he tve gi iskola harmonikus 

kapcsolatban a llt egyma ssal, to bb csala d mindketto be 

ku ldte a gyermekeit. 

Nt. Nagy Bala zs Dezso  esketi ifj. Benedek La szlo t e s Micsinay Ma ria t  
1969. janua r 22.             

Nt. Nagy Bala zs Dezso —1957. november 17. reforma tus ifju sa gi felle pe s 
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Azokban az e vekben jo tt le tre a ko rus is. 

Rendszeresen keru lt sor irodalmi este kre, melynek 

veze rfonala „Haza a magasban”, a szí nvonalra utalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma tus templomban Sa ri ne ni a magyar iskola dia kjaival 

Konfirma cio  — legifj. Benedek La szlo , Mahlmann Szilvia, Juhos Mo nika 
1974. december 25. 

Benedek Zsuzsi re szt vesz a kultu resten—1979. ma rcius 
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Nt. Su to  Gyula 10 e vig to lto tte be a lelke szpa sztori 

szolga latot. 2003. ma rcius 9-e n az istentisztelet uta n 

megtartott presbiteri gyu le sen a presbiterium 

megszavazta, hogy u jabb ke t e vre felke ri a 

lelke szpa sztori szolga latra e s hogy megu nnepelju k 10 

e ves hu se ges szolga lata t. Aznap de luta n 3 o rakor 

maga hoz hí vta az Ü risten. „Pa sztor ne lku l maradt a 

nya j”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schirl Pa l presbiter sok e ven keresztu l, nagy odaada ssal 

e s lelkesede ssel  rendezett magas szí tnvonalu  zenei 

este ket.  

Koncert — Panzone Ronan Ine s, Ronan Jacinto, Schirl Pa l 

Meghí vo  Nt. Su to  Gyula beiktata sa ra — 1993. 

Nt. Su to  Gyula gya szjelente se — 2003. 
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Nt. E csi Gyo ngyi 2010-ben jo tt elo szo r hozza nk, ko ze nk 

mint lelkipa sztor. Azo ta ma r tizenegyszer teljesí tett 

a ltala ban e vi 5 hetes szolga latot.   

Ide n, a karante n bea llta o ta havonta ke tszer tart 

zoomos istentiszteletet. Az istentiszteletek a 

reforma tus liturgia t ko vetik, de  teljesen o kume nikus 

szellemu knek ko szo nheto en felekezeti ku lo nbse g 

ne lku l vesznek re szt rajtuk reforma tusok, 

evange likusok e s katolikusok egyara nt. 

Az e vek folyama n a Reforma tus Egyha z sok vende get 

fogadott:  Nt. To ke s La szlo  e s felese ge 1996-ban voltak 

vende geink, dr. Nt. Csiha Ka lma n pedig 1998-ban e s 

1999-ben.  

Vida m presbite rium Nt. E csi Gyo ngyivel 

Nt. To ke s La szlo  Buenos Airesben, Benedek La szlo  fo gondnok, Nt. To ke s 
La szlo , felese ge, Joo  Edith, Nt. Su to  Gyula, Pataky Vale ria — 1996. a prilis 14.  

dr. Nt. Csiha Ka lma n Chacoban a mataco india nokkal — 1999. augusztus 
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2011 decembere ben keru lt sor a Belgranoi sze kha z 

elada sa ra.  

Az e vek folyama n a hí vek le tsza ma folyamatosan 

cso kkent, re szben elva ndorla s, re szben beolvada s 

ko vetkezte ben. O nero bo l ma r nem lehetett  fenntartani 

a nagy ingatlant. Argentí na egyre nehezebb gazdasa gi 

helyzete lehetetlenne  tette, hogy a megmaradt hí vek 

hathato san hozza  tudjanak ja rulni az egyszeru  

mu ko dtete se hez, nem besze lve a karbantarta sro l.  

 

Hí vek a templomban 

dr. Nt. Csiha Ka lma n Buenos Airesben, 1998. ma rcius 15. 
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A 800 ne gyzetme teres sze kha z kiu rí te se 9 ho napot vett 

ige nybe. Minden szerda n kora de luta nto l ke so  estig 

to bben ezzel foglalkoztunk. Amikor nekikezdtu nk, u gy 

tu nt, hogy meghaladja az ero nket.    

2012-ben va sa roltunk u j, jo val kisebb de sze p 

bara tsa gos otthont Buenos Aires egyik e szaki 

ku lva rosa ban, Olivoson.  

2013. ju nius 16-a n keru lt sor az u j hajle k 

felszentele se re. Erre az eseme nyre a Reforma tus 

Egyha z meghí vta Nt. E csi Gyo ngyi lelke szno t, aki 

kihansu lyozta, hogy „milyen nagy eseme ny egy 

templomavata s, hiszen a templom fo ldi e s egyben e gi 

otthon, itt az Ü r a ha zigazda, akinek a szeretete soha el 

nem fogy”.  

Szere nyebb ko ru lme nyek ko zo tt, de sze p bara tsa gos 

ko rnyezetben, Isten segí tse ge vel igyekszu nk elegett 

tenni a Reforma tus Egyha z ce lja nak e s rendeltete se nek, 

amely Isten ige je nek hirdete se e s  az Evange lium 

szerinti szocia lis szolga lat.  

Belgranoi sze kha zban 

Reforma tus templom, az u j sze khely 
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Igyekszu nk mine l sze lesebb ko rben folytatni 

jo te konysa gi munka nkat: gyo gyszerrel, ruhanemu vel, 

anyagiakkal. Rendszeresen ta mogatjuk a Magyar 

Sege lyegyletet.  

Sze khelyu nket szí vesen bocsa jtjuk rendelkeze sre 

kultura lis eseme nyek ce lja ra, iskolai rendezve nyekre is.  

Be keva r vagyunk. 

Dsida Jeno  „Templomablak” cí mu  verse ben kifejtett 

gondolatok szerint igyekszu nk e lni e s cselekedni: 

O , titkok titka: 

a fo ldo n itt lent 

belu lro l ne zzen 

mindenki mindent, 

szemet e s szí vet 

e s harcot e s be ke t! 

A ldja meg az Ü r, 

a ldja meg az Ü r 

a belu lro l la to k 

fe nyesse ge t! 

Para nyi ve gva r vagyunk,  ahogy Sí k Sa ndor mondja „Az 

Ace lember” cí mu  verse ben:  

„Bennu nket ide a llí tottak, a llunk!” 

Soli Deo Gloria. 

Ü rvacsora ra ke szu lve 
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Kedves Testve reim! 

Mi, magyarok, o sido kto l fogva Egy E lo  Istent  ima do  

nemzet vagyunk. Addig amí g ma s ne pek minden 

dombra va rakat e pí tettek, mi minden kis faluba fehe rre 

meszelt kis templomot. Ezt a hagyate kot magunkkal  

visszu k aka rmerre is sodor a sors. Aze rt itt 

Argentí na ban, az u j haza nkban is igyekeztu nk hajle kot 

e pí teni, ahol o sszegyu lhettu nk Istenu nket e s 

Megva lto nkat tisztelni e s ima dni.  

Nem olyan re gen bu csu ztunk el Ramo n Freire-i, 1956-

ban alapí tott templomunkto l, ahol to bb mint 

fe le vsza zadon keresztu l hallgattuk Isten ige je t. A ldjuk 

az Ürat, Istenu nket, hogy uta na adott neku nk egy u j 

otthont, egy kis “fehe rre meszelt“ ne pi kincseinkkel 

dí szí tett  templomot. 

Ha la val u nnepelju nk e s gondoljunk ha la s szí vvel Isten 

ige rete re, amely gyu lekezetu nkben megvalo sult. 

Gondoljunk vissza sorra lelkipa sztorainkra, akik igaz 

szí vvel, hu se gesen, buzgalommal hirdette k az 

evange lium igazsa ga t e s ero sí tettek  hitu nkben. 

Hatvan e v… sok ido , sok minden belefe r. Ha nyszor 

kereszteltu nk, konfirma ltunk… mondtunk “IGENT” 

szeretett pa runknak… kí se rtu k el szeretteinket utolso  

u tjukon. 

De nem csak Isten ige je t a poltuk, hanem 

magyarsa gunkat, sze p  anyanyelvu nket, kultu ra nkat, 

e s adtuk tova bb gyermekeinknek a szombati iskola ban, 

ahol verseket, dalokat tanultak a hittan e s sza mtan 

mellett. Emlí tsu k meg a havi kultu resteket,  ahol a sze p 

zene hallgata sa uta n bara ti e s testve ri  ko rre tala ltunk. 

Mindez azt bizonyí tja, hogy ez a 60 e v megtelt hasznos 

munka val e s hogy egy E LO  gyu lekezet vagyunk, az  E LO  

ISTEN lakhelye, az igazsa gnak oszlopa e s 

fundamentuma… Pa l Apostol szerint (1.Tim.3,15) 

minden dicso se g  az Ü re  legyen  e s ha la lkodjunk neki 

igaz szí vvel, mert “Boldogok akik az O  ha za ban 

lakoznak “(83 Zsolt). 

Szere nyen mondjunk ha la t e s ko szo netet Istennek, e s 

vigyu k magunkkal ezt a gondolatot Isten í ge rete vel : 

                 “Nem jo nnek mindig deru s sze p napok,  

                   De e n minden napon veletek vagyok.” 

                                                                                                      

A lda s, Be kesse g! 

                                           Mahlmann Imre ne  Richter Ire nke 

Olivos, 2016. ju nius 26. 

MAHLMANN IMRE NE  RICHTER IRE NKE TANÜ BIZONYSA GA                                             

A 60. E VFORDÜLO  ALKALMA BO L 
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Kedves Testve reim! 

A mai vasa rnap ha la t adni jo ttu nk o ssze a Te 

templomodban, felse ges Atya Isten! Ha la kat adni, hogy 60 

e ve adta l neku nk saja t templomot, ahol o sszejo hettu nk, 

ide gyu jto tted o ssze a hí veket, e s megtartottad o ket. Oh, 

ko nyo rgu nk, tartsd meg ezuta n is. 

Rendelte l jo  hu  pa sztorokat. Elo bb 1937-ben Ha ry Da niel 

misszio s lelke sz gyu jto tte a hí veket, Buenos Airesben, 

Coronel Sua rezben, Chacoban. Üta na Nagy Bala zs Dezso  

e s felese ge Erzso ka szeretettel vezette egyha zunkat, 

o sszegyu jtve a gyerekeinket, hitre e s magyarsa guk 

megtarta sa ra nevelte, most ma r saja t egyha zunkban, amit 

amerikai hí vek segí tse ge vel vettu nk meg 1958-ban, a 

Ramo n Freire 1739 sza m alatt,  Belgranoban. 

Nagy Bala zse k ta voza sa uta n Szabo  Imre me ly hitu  igazi 

lelkipa sztor, aki su lyos betegse ge miatt vonult vissza, 

sokat tett egyha zunke rt. Hí vei e s a fiatalok szeretete vette 

ko ru l.  

Üta na Kotsis Istva n 4 e vig, majd Su to  Gyula, dra ga jo  

lelke szu nk, valla sku lo nbse g ne lku l la togatta, gyu jto tte a 

hí veket ereje n felu l, mindhala la ig. Üta na To th Kristo f e s 

felese ge Krisztina, szinte n lelke szno , tartott bibliao ra t e s 

mindenben segí tett. 

Ha la legyen jo  fo gondnokainknak, akiknek segí tse ge, 

vezete se igen fontos volt a nehe z munka t sikeresen 

ve gezni, mint Tallo di Ka roly, Orba n La szlo , dr. Bonczos 

Miklo s, dr. Szabo  Miklo sne  Sa rika, id. Pataky La szlo , 

Benedek La szlo , ifj. Pataky La szlo , e s azo ta nagy 

hozza e rte ssel Benedek Marika, akinek oroszla n re sze van 

a fel nem becsu lheto  munka ja ba, ami ne lku l megszu nt 

volna egyha zunk. Adja Isten, hogy tova bb vezesse hu  

munkata rsaival, Puricelline  Szabo  E va val, Ke pí ro  

Magdival e s me g sok ma sokkal, akiknek vezete se alatt 

tova bb folyik a munka.  

Ko szo nju k az argentin lelke szeknek akik szeretettel 

ve geztek lelki szolga latot, mint Gabriel Miraz e s a dra ga 

David Calvo lelkipa sztor, aki magas kora ellene re 

hu se ggel szolga l ma is. 

Ko szo nju k E csi Gyo ngyinek, aki messziro l jo n hozza nk u j 

olajat to lteni a pislogo  me csesbe, hogy vila gí tsa az utat 

ami Istenhez vezet, mindig fele d Üram, mindig fele d. 

No i egyesu letu nk alapí to ja, dr. Bonczos Miklo sne  Pirike  

vezete se vel a no egylet sok a lda sos munka t ve gzett 

szocia lis te ren sok sok e ven a t. Schirl Na ndorne  Ilonka 

hosszu  e veken keresztu l tartott bibliao ra t, to bbszo r 

pre dika lt, … 

Most ha laada ssal e nekelju k el a 105. zsolta rt: Adjatók 

hálát az Istennek, imádkózzatók szent nevének, hirdessétek 

dicséretét és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt 

nagy csudáit, melyeket tett. 

Buenos Aires, 2016. ju nius 26. 

VARGA NE  TORDAI NÜSI TANÜ BIZONYSA GA                                             

A 60. E VFORDÜLO  ALKALMA BO L 
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Minden mu ve sz dilemma t cipel a va lla n, 

sza mtalanszor megmagyara zhatatlan hia nye rzetek 

nyomasztja k a lelke t. Az alkoto t a llando  izgatottsa g 

tartja e bren, kí va ncsisa ga teszi kutato va , a szavak 

harmo nia ja, a szí nek dí sze, a fe nyek s homa lyok 

sze pse ge e bresztik fel benne a minima lis ideig tarto  

megele gedettse get, hiszen azonnal, ma r ma s, u jabb 

lete ro re fordul. Szereti megmutatni mu ve t, azonban a 

legto bb esetben csak maga nak tartana  meg, mert 

tudja, hogy e mu  valo szí nu leg torz forma ban jut a t az 

emberekhez. Ez igaza n nem aggasztja. Nagy o ro met 

szereznek neki azok, akik mege rtik, ha la val e s tapssal 

fogadja k. Ilyen e rtelemben szu kse ge van ne zo re, 

olvaso ra, s hangulata szerint a visszhangra is felfigyel, 

mosolyogva a boldogsa g egy oldala t e lvezi is, de azta n 

isme t elmereng, visszabu jik maga nyos odu ja ba. E 

maga ny zsenia lis iskola. Csak ilyenkor tud 

zavartalanul gondolkozni, jegyezni, o tlettel 

foglalkozni. Va gyainak forma t adni. Elke pzele se t saja t 

tu kre ben megszo laltatni!  

A kihí va sok a thelyezik a cso ko nyo sen megtartott 

komfortzo na ja bo l az alapos a ta lla s teru lete re, mint 

most, ja rva ny okozta egyetlen leheto se ge szí npada ra.  

ISTVA N  

A TRO N GYO KERE IG 

ZO LYOMI KATI 
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Ez az a llapot vezetett oda, ahol most a ll: egy eddig 

mega lmodott, de egya ltala n nem szu kse ges 

kiviteleze sre: video kocka kban o lelkeznek a szí ne szek, 

dalolnak az e nekmondo k, dolgoznak egyu tt a 

szí nta rsulatok tagjai u gy, hogy terveik ne va rjanak, s 

nehogy eltu njenek a la tszo lag haszontalan sodro da s 

alatt. Mi, magyarok, pontosan a ha lo  a ltal juthattunk el 

oda, hogy ma r ta volsa got nem ismerve, “ismerju k, 

ko vetju k e s szeretju k” egyma st ane lku l, hogy valaha is 

tala lkoztunk volna szeme lyesen. Az e n esetemben, 

e vek o ta “bara tkozom” mu ve sz kolle ga kkal, akikkel 

mindig is szerettem volna egyu tt dolgozni. Nyilva n az 

anyagiak hia nya, de a mindennapok felelo sse ge is 

megakada lyozta k.  Az ide n ma r “virtua lis” szí ndarabot 

adtunk elo , e s az u jdonsa g szinte felfrissí to  hata ssal 

jelentkezett! Ez alkalommal viszont a to rte nelmu nk 

egyik lege rdekesebb alakja val fogtunk kezet e s a 

sze tszo rtsa g daca ra, “egy studio ” terme ben 

szerepelhettu nk egyu tt! Ezt a projektet a pande mia 

“rendezte”! Ma ske pp teljesen ma ssal lettu nk volna 

elfoglalva, e s az a lmok tova bbhalogatva, az 

a lomvila gban maradtak volna. 

“ISTVA N” ha rom ho nap munka eredme nye, az elo zetes 

folyamattal egyu tt majdnem o t ho napot vett ige nybe. 

Az argentin tavasznyito  napja n tettu k ko zze  azzal a 

reme nnyel, hogy mine l to bb magyar otthonban u lnek 

le magyar csala dok, magyar bara tok, magyar 

mu ve szek a ke pernyo  ele , e s megne zik produkcio nkat! 

A “filmstudio nk” nem ma s, mint otthonaink szoba i 

voltak, ta rgyaink a dí szletet, szekre nyeink a kosztu mo t 

hozta k o ssze. Vila gí ta sunk az ablakon beo mlo  

napsuga r, vagy kis ha zi la mpa ink fe nyei voltak. Erde lyi 

szí ne szeink esete ben kis patakok melle  nyu lo  kertek, 

lombos erdo sze lek lehettek a ha tte r! 

Szí ne szeink egy re sze nem is ismeri egyma st! Ez is 

roppant e rdekes! Kijelenthetem, hogy mostanto l 

“egyik a lmom” az lesz, hogy mind a huszonketten 

tala lkozhassunk “valamikor s valahol” a Ka rpa tok 

alatt, e s ihassunk a magyarsa g o sszetartoza sa ra, a 

sze pse ges magyar nyelv megmarada sa ra, a magyar 

a lmok megvalo sula sa ra! Fogadja tok szeretettel!  

Kis ui.: a filmnek a za ro  kis argentin cí meres plaka t 

uta n van ve ge. 

2020. szeptember 21. Buenos Aires, Argentí na  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fv%2Fs!AnKCAlEiXyy3g7p-PMdWoL72CkQ1dg%3Fe%3DyBEc3w%26fbclid%3DIwAR0LPVVa1VXkfPjxEOlX3KGqdoDmyuRqq5EesCzSk6QkeB_CFlbyRDKAvHA&h=AT1fJIkXNI1vlJhP_QUMI3jUPY6etY1LX6tjEmkMxr600-BxzfKfrsPvqiLvAZtk6vwllG_epED6
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Germa n Sopen a Argentí na egyik legmu veltebb e s 

legkiva lo bb u jsa gí ro ja volt. A Buenos Aires-i Jezsuita 

Egyetemen ve gezte tanulma nyait, a pa rizsi Sciences 

Politiques e s Sorbonne egyetemeken szerzett master 

diploma t, hat nyelven besze lt e s o t kontinensro l ku ldte 

e rdekfeszí to  e s tartalmas riportjait mint a La Nacio n 

szerkeszto se gi igazgato ja. De az igazi szerelme 

Patago nia alig ismert re szeinek a felkutata sa e s az ott 

megismert szeme lyekkel ke szí tett interju k 

szerkeszte se volt. Egy ilyen interju  alanya a ko zel 88 

e ves Eduardo Mayer volt, aki 83 e ves kora ban kezdett 

egy kis luxus hotelt e pí teni a Chubut tartoma nyi La 

Plata to  tu lso  oldala n, egy hozza fe rhetetlen 

hegyoldalban, ko zel a chilei hata rhoz. 

Eduardo elmese lte, hogy az e pí tkeze s ne gy e vig tartott, 

mert a to hoz vezeto , nagyon kezdetleges u t ma jus e s 

okto ber ko zo tt magas ho val van takarva, u gyhogy csak 

kb. 6 ho napon keresztu l tudtak hozza fe rni. Minden 

anyagot olajhordo kra e pí tett tutajokkal sza llí tottak a t 

a tavon. A Bahí a Arenal nevu  hotelja ma r megnyí lt, van 

saja t hajo a lloma sa az u t ve ge n, ne gy, jacuzzival 

ella tott, fu rdo szoba s szoba terasszal e s egy 

melle ke pu let ke t, ne gy szeme lyre szo lo  apartmannal, 

o sszesen 16 vende g fogada sa ra. Van saja t villany-

genera toruk, a ví z a hegyi forra sbo l jo n le az erdo n 

keresztu l elhelyezett cso veken, e s a szeme t kezele se 

teljesen o kologikusan van megoldva. Eduardo 

hozzátette, hogy magyar nagyapja volt a példaképe 

abban, hogy ilyen nagy méretű és lehetetlennek 

látszó tervnek nekivágjon. 

A cikk elolvasa sa uta n ro gto n tudtam, hogy ez a 

magyar nagyapa nem ma s, mint Mayer Mo r, e s í rtam 

egy levelet a La Nacio n u jsa gnak, pa r sorban 

megemlí tve sikeres e lete nek ne ha ny mozzanata t. A 

leve l meg is jelent, e s me g aznap felhí vott Eduardo 

Mayer titka ra, hogy meg akarna engem ismerni.  

EGY RENDKI VÜ L SIKERES 
MAGYAR EMIGRA NS E LETPA LYA JA 

ARGENTI NA BAN  

SZE KA SY MIKLO S 
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Nagyon kedvesen fogadott, e s megke rdezte, hogy nem 

tudna m-e bemutatni a magyar nagyko vetnek, mert 

szeretne  fele leszteni e s felkutatni a magyar gyo kereit. 

Besze ltem Szo nyi Ferenc akkori nagyko vettel, aki 

lelkesen fogadott bennu nket, e s megí ge rte 

Eduardo nak, hogy a konzula tuson keresztu l igyekezni 

fog adatokat szerezni nagyapja csala dja ro l, aki az 

adatok szerint Va cott szu letett. 

Eduardo nemcsak fenntartotta velem a kapcsolatot, 

hanem elmodta azt is, hogy a hotelt februa rban egy 

he tre beza rja, amikor csak a bara tait la tja vende gu l, e s 

meghí vna engem e s felese gemet is erre az alkalomra. 

Decemberben fel is hí vott a titka rno je e s mondta, hogy 

le van foglalva a repu lo jegyu nk Comodoro Rivadavia 

e s Alto Rí o Senguer ko zo tt a LADE heti egyszer ja ro  kis 

ge pe re, e s hogy melyik nap e s o ra ban kell a Comodoro 

Rivadavia repu lo te ren lennu nk, e s atto l kezdve a 

meghí va st teljesen o k fedezik. A kis 14 szeme lyes 

repu lo ge p megtelt a Bahí a Arenal meghí vottjaival, e s 

rajtunk kí vu l csak a rut e s posta t sza llí tott. Alto Rí o 

Senguer egy kis patago niai helyse g a legenda s 40-es 

sza mu  orsza gu t mente n (a vila ghí res Ruta 40), amely 

5.200 kilome ter hosszu sa gban ko ti o ssze a Santa Cruz 

tartoma nyi Magella n szorost a Salta tartoma nyi 

bolí viai hata rral. Itt egy nagy terepja ro  va rt 

bennu nket, amely ha rom o ra s, egyre rosszabb 

mino se gu  u ton elvitt minket egy sze p kiko to e pu letig, 

amely szinte n a hotelhez tartozik (hiszen az ege sz to  

mente n nincs is ma s telepu le s), ahonnan  me g egy o ra s 

hajo u t uta n megla ttuk a gyo nyo ru  hotel e pu lete t. A 

teljes utaza sunk majdnem 12 o ra n a t tartott, de 

mege rte a fa radtsa got. Egy sze pen terí tett asztal va rta 

a meghí vottakat a vacsora val, amely í nyenc menu je t a 

se f, Lucas Mallmann, a nemzetko zileg is elismert 

Francis Mallmann unokao ccse, jelentette be, aki 

nemcsak to le, hanem ne ha ny to bbcsillagos pa rizsi 

vende glo ben is tanulta a mesterse get.     

 

Bahí a Arenal hotel a La Plata to  felo l                A hotel beja rata e s a melle ke pu let  



56 

 

Ma snap reggel 10 o rakor megjelent a hotel trekking 

vezeto je, egy e szak-amerikai fiatalember, aki nem 

sokkal azelo tt szerezte meg egyetemi diploma ja t 

terme szettudoma nybo l, e s a patago niai flo ra e s fauna 

jo  ismero je volt. Bejelentette, hogy minden napra van 

egy to bbo ra s kira ndula s tervezve, amelyhez egy 

nagyon jo  fizikum, jo  kondí cio  aja nlatos. Elso  nap 

ha romo ra s hegyma sza s uta n ele rkeztu nk egy 

gyo nyo ru  kila ta st nyu jto  fennsí kra, ahol lovakon 

odasza llí tott va logatott finomsa gokkal terí tett 

sve dasztal va rt bennu nket. Ma sodik nap egy nehe z 

terepen ko ru lja rtuk a tavat, e s amikor mege rkeztu nk, 

ma r el volt ke szí tve a to bo l frissen fogott 

pisztra ngokbo l a llo  serpenyo s ebe d. Harmadik nap 

jeges hegyi patakokon kellett mezí tla b a tkelni, 

ko telekbe fogo dzva, a cipo kkel a va llunkon, azta n egy 

su ru  erdo n a t, ahol la ttunk szarvasokat, ro ka kat e s 

vaddiszno kat, me g puma la bnyomokat. A hotelhez 

tartozo  ba ra ny tenye sztelepen egy vasnya rson su lt 

ba ra ny ke szu lt re szu nkre. Ege sz he ten, mindennap egy 

u j meglepete s fogadott bennu nket, szerencse nkre 

ve gig nagyon jo  ido vel. 

 

   

A tkelve a jeges ví zu  patakon  

Ke szu l a ba ra nysu lt az erdo ben  
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Egy este megke rdeztem a ma r 89 e ves Eduardot, hogy 

a hotel jo vedelmezo -e. “Ez legyen az örököseim 

próblémája. Vólt egy álmóm, és valóban hiszem, hógy az 

ehhez szükséges energiát és kitartást magyar 

nagyapám génjei adták. A tőle örökölt 

munkaképesség adta meg az erőt ahhóz, hógy ezt a 

lehetetlennek tűnő elképzelést megvalósítsam” – 

va laszolta.  

Ilyen szeme lyes bevezete s uta n, amely reme lheto leg 

felkeltette az olvaso k e rdeklo de se t, ra te rhetek arra, 

hogy besza moljak erro l a rejte lyes nagyapa ro l, akinek 

a ge njei ekkora befolya ssal bí rtak.  

Mayer Mór, Vác, 1843 – Mauricio Mayer, Buenos 

Aires, 1917. 

A magyar konzula tus a ltal megí ge rt, Mayer Mo r 

sza rmaza sa nak kutata sa nem ja rt sikerrel. Tala n egy 

Va choz ko zeli faluban szu letett, csak annyi deru lt ki, 

hogy apja Mayer Lipo t volt e s anyja Winterstein Jozefa. 

Az elso  biztos adat az volt, hogy mint lelkes hazafi 

nagyon fiatalon re szt vett a Klapka le gio ban. 

Tudvalevo , hogy az 1866-os porosz–osztra k–olasz 

ha boru  isme t felvillantotta Magyarorsza g 

felszabadí ta sa nak leheto se ge t.   

Klapka  mega llapodott Bismarck porosz kancella rral 

egy magyar le gio  fela llí ta sa ro l. A mintegy ezero tsza z 

fo s le gio  parancsnoksa ga t Klapka Gyo rgy 

ke so n, 1866. ju lius 26-a n vette a t, amikor a porosz–

osztra k ha boru  le nyege ben ma r befejezo do tt. Ennek 

ellene re a le gio  1866. augusztus 3-a n, a Jablunka-

ha go n a t Magyarorsza g teru lete re le pett, de ma r 

ne ha ny nap mu lva ke nytelen volt ku lo no sebb 

eredme ny ne lku l visszavonulni porosz teru letre.  

Eduardo Mayer, Eduardo unokao ccse, a szerzo  e s felese geik,             
Lucas Mallmann se ffel  
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Klapka augusztus 14-e n lemondott a parancsnok-

sa gro l, e s a le gio  felbomlott. Akkor Klapka azt 

tana csolta Mayer Mo rnak, hogy emigra ljon 

Argentí na ba, e s adott neki egy aja nlo levelet Czetz 

Ja nos re sze re. Ezt olvashatjuk Czetz naplo ja ban: 

“Klapka György tábórnók ajánló levelével érkezett meg 

Buenós Airesbe a fiatal Mayer Mór hadnagy, akit 

feleségemmel mint minden más hónfitársunkat nagy 

szeretettel fógadtunk. Abban az időben feleségem 

(Basilia Ortiz de Rósas) unókatestvére, Lució Mansilla, 

egy gyalógós hadtest parancsnóka vólt. Miután Mayert 

a katónai pálya nagyón vónzótta, elküldtem 

Mansilláhóz, kérvén hógy fógadja jóindulattal. Mayer 

Paraguayba utazótt, ahól Mansilla az óttani hábórú 

miatt tartózkódótt. Mayer ótt jelentkezett, és Mansilla 

azónnal elhelyezte hadseregében tiszti rangban. Mayer 

több csatában kiválóan működött, és személyes 

bátórsága elismeréséül Mansilla századósi rangba 

léptette elő. Finóm módórával és műveltségével 

általánós elismerésre tett szert bajtársai és felettesei 

között és különösen jó viszónyba került Racedó 

ezredessel, Mansilla másódik parancsnókával. 

A hábórú befejezése után Dómingó F. Sarmientó elnök 

Mansillát Ríó Cuartó vidék parancsnókává nevezte ki, 

ahól Mayer századós nagy érdemeket szerzett az 

indiánóktól elhódítótt területek biztósításában. Már 

mint őrnagyót, Mayert Entre Ríós tartómányba 

helyezték át. Rövidesen ezután López Jórdán, Entre Ríós 

kórmányzója fellázadt a nemzeti kórmány ellen. Az 

elkövetkező csatában Mayer egy lándzsadöfést kapótt, 

és a genuai származású Brugó család birtókára 

szállítótták, ahól a fiatal Ángela Brugó önzetlenül 

ápólta a jóképű őrnagyót, aki mélyen beleszeretett a 

szép és intelligens lányba, és elhatárózta, hógy feladja 

katónai karrierjét, elveszi a lányt és kereskedelmi 

pályára lép.  

A fiatal hölgy anyja, Misia Benita Brugó Palma, írt egy 

levelet feleségemnek, amelyben kérte a véleményünket a 

kérőről és arról fógja-e tudni biztósítani lányunk 

jövőjét, hiszen egy rókónók nélküli, ismeretlen, 

vagyóntalan külföldiről van szó. Megnyugtató 

válaszunk alapján létrejött a házasság“. Eddig Czetz 

Ja nos naplo ja nak az 

ide zete. 

 

Mauricio Mayer, az argentin 

hadsereg o rnagya  
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Miuta n katonai feletessei megadta k az engede lyt, 

Mayer alezredeske nt kile pett a hadseregbo l, e s atto l 

kezdve teljes energia ja t az u zleti e letbe fektette. 1870. 

december 31-e n Parana  va ros katedra lisa ban Juan 

Jose  A lvarez pu spo k  eskette meg a fiatal pa rt, e s 

ezuta n Mayer, amekkora ela nnal katonai feladatait 

ve gezte, olyan szenvede llyel ismerkedett meg az ipari, 

kereskedelmi e s hajo za si te nykede sekkel.    

A va llalat, amelyet so gora val Jose  Brugoval alapí tottak 

Buenos Airesben, Asuncio nban is nyitott iroda t. 1872-

ben a Mayer ha zaspa r a tko lto zo tt Asuncio nba, ahol az 

argentin nagyko vetse gen megszu letett elso  la nyuk, 

Josefina, aki Dr. Eleodoro Lobos, az Alcorta korma ny 

minisztere e s neves í ro  felese ge lett (Buenos Aires 

tartoma nyban egy va rost neveztek el Mayer ke so bbi 

veje ro l. Ebben a Lobosban szu letett a hí res argentin 

elno k, Juan Domingo Pero n is). 1879-ben megszu letett 

Carlos fiuk, akinek a keresztapja az akkor ma r nagyon 

befolya sos Lucio Mansilla lett; ta bornok, ke so bb 

miniszter e s neves í ro . A ’80-as e vekben az argentin 

a llam e s ku lo no sen Buenos Aires tartoma ny 

legmagasabb a lla sait kezdte k azok a szeme lyek 

beto lteni, akik bajta rsai voltak a paraguayi ha boru ban.  

Ko ztu k volt Dardo Rocha, Buenos Aires tartoma ny 

korma nyzo ja, aki u j tartoma nyi fo va rost akart 

alapí tani, a talakí tva Buenos Aires va rosa t a 

szo vetkezeti a llam fo va rosa va . Dardo Rocha ma sik 

ce lkitu ze se napi egy kilome ter vasu tvonal e pí te se volt. 

Mayer mindke t í ge ret valo ra va lta sa ban aktí van 

ko zremu ko do tt. To le sza rmazott a gondolat, hogy a 

jo vendo  tartoma nyi fo va ros, amely a La Plata nevet 

kapta, utca it sza mozza k, ahogy o  azt Filadelfia ban 

la tta, elte rve az euro pai e s minden ma s argentin va ros 

tradí cio ja to l. 1882. november 19-e n tette k le La Plata 

alapko ve t, e s Mayert nevezte k ki a hivatalos bankett 

megszereveze se nek felelo se ve , e s megbí zta k az 

a llamelno k, Julio Roca fogada sa val. Egy akkori u jsa g 

í rta, hogy a menu  18 foga sbo l a llt, ko ztu k tekno sbe ka-

leves, fogasfile , homa rmajone z, szarvasgomba s kacsa-

zselatin, ra ntott ba ra nyborda, madeiraszo szos vese-

pecsenye, su lt csirke, pulykamell, o tfe le desszert, 

sajtasztal, Cha teau Lafitte, Cha teau d´Yquem borokkal, 

Veuve Clicquot e s Roederer pezsgo vel, majd oporto, 

chartreuse e s konyak a ka ve hoz. Persze Mayer e rdekei 

messze tu lle pte k az ilyen gasztrono miai u nnepse geket.  
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A Mayer csala d a tko lto zo tt La Plata ra, az akkori ha zuk 

a mostani pu spo ki palota volt. Akkor ma r a Mayer 

ta rsasa g te glae pí to  kemence je napi 25.000 te gla val 

la tta el a va rost, e s egyu ttal megkapta a va rosi 

nagypiac e pí te se nek a joga t. A Ferro Carril Oeste  1880

-ig 347 kilome ter vonalat e pí tett. Rocha korma nyzo  

Mayert bí zta meg, hogy ennek a ta rsasa gnak az 

u gyvezeto  igazgato jake nt a tartoma ny va rosait 

vasu tvonalakkal ko sse o ssze. Az 1884-ben 

megva lasztott u j korma nyzo , Carlos D´Amico, Mayer jo  

bara tja, megero sí tette o t a lla sa ban, amelyet 1885-ig 

to lto tt be. Mu ko de se alatt megha romszorozta a 

vasu tha lo zatot, megne gyszerezte a tehersza llí ta st e s 

megdupla zta a szeme lysza llí ta st. A vasu tta rsasa g ma r 

90 mozdonnyal e s 3.000 vagonnal rendelkezett, a 

ta ví ro ta rsasa g, amely szinte n Mayer igazgato sa ga alatt 

mu ko do tt 2.500 kilome terro l 5.000 kilome terre 

no velte ha lo zata t. 

Felese ge, A ngela Brugo, 1885-ben elhunyt, e s Mayer 

ezuta n egy hosszu  utaza sra indult. Beja rta Pa rizst, 

Bru sszelt, Londont, mindenu tt nagy ace lgya rakat e s 

vasu ti mu helyeket la togatva meg. Üta na New Yorkba 

hajo zott, vasu ttal San Francisco ba, hajo val pedig 

Yokohama ba. Tokio ban, a Csa sza ri Kertben meghí vta k 

az e ves Krizante m u nnepre. Tova bbi utaza si pontjai 

Shanghai, a Bengal vasu ttal Darjeeling, Delhi, Bombay 

e s Suez voltak. Genua ban u lt  isme t hajo ra. Hazate rve 

Buenos Airesbe, rengeteg tapasztalattal, u jdonsu lt 

elke pzele sekkel e s e rte kes mu kincsekkel, ku lo no sen a 

ta volkeleti orsza gokbo l, amelyek abban az ido ben 

majdnem teljesen ismeretlenek voltak.   

   Mayer Mo r, a sikeres va llalkozo       Carlos D´Amico korma nyzo  e s Mayer Mo r  
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Ro videsen u j ha zassa gra le pett so gorno je vel, Marí a 

Luisa Brugoval, aki nem akart La Plata n e lni, í gy 

visszako lto ztek Buenos Airesbe. Itt folytatta sikeres 

politikai e s kereskedelmi pa lya ja t. Az e szaki Formosa 

tartoma nyban egy fo ldmu vele si szo vetkezetet 

alapí tott, ahol az elso  modern cukorgya rat le tesí tette. 

A de li Rí o Negro tartoma nyban pedig bevezette a 

fajbirka k tenye szte se t egy 35.000 hekta ros 

mintabirtokon. Ügyanakkor a fo va ros tana csosa va  

nevezte k ki, az Orsza gos Cukoripari Kamara elno ke 

lett, a Nemzeti Jelza log Bank igazgato ja, e s megkapta 

Jua rez Celman elno kto l az ezredesi rangot.  

Egy veze rcikkben ezt í rta ro la egy Buenos Aires-i 

u jsa g: ”Ha a katónai pályán maradt vólna, ma már 

tábórnók lenne, de tehetségét egy más irányba terelte, 

kiváló társadalmi pózíciót szerzett, a legmagasabb 

körökben mindenki értékeli rendkívüli intellektuális és 

erkölcsi értékeiért, miközben milliómóssá vált. Mint a 

gazdasági és pénzügyi világunk tábórnagya, ő a 

legsikeresebb emigráns, aki valaha is Argentínába 

érkezett.”    

Ko zben megszu letett Margarita la nya, egyetlen 

gyermeke a ma sodik ha zassa ga bo l, aki bajta rsa nak, 

Racedo ta bornoknak, akkor ma r hadu gyi 

miniszternek, a fia hoz ment felese gu l. Margarita fe rje 

szinte n katonai pa lya ra le pett, e s ta bornagyi rangig 

jutott. A ko vetkezo  e vekben sorakoztak a 

megtiszteltete sek. 1888-ban Buenos Aires va ros 

polga rmestere, Antonio Crespo, kinevezte az u j utca k 

ko veze se nek, a villamossí nek lete tele nek e s a 

ví zvezete k bevezete se nek a korma nybiztosa va . 1889-

ben Jua rez Celman elno k megbí zta a La Plata-i, majd a 

Parana  va rosi ga zmu vek mege pí te se vel. 1892-ben az 

igazsa gu gyi miniszterto l be kebí ro i kineveze st kapott, 

az oktata su gyi miniszter az Iskolai Tana cs elno ke ve  

tette.  

Sajnos  ma sodik felese ge is kora n meghalt. El akarta 

venni a harmadik Brugo la nyt is, de visszautasí totta k, 

í gy egy hí res, olasz sza rmaza su  festo , A ngel Della Valle 

hu ga t, Enriqueta Della Vallet vette el felese gu l. Nincs 

sok adat a harmadik felese ge ro l, ba tyja itt melle kelt 

portre ja valo szí nu leg Mayer Mo r felese ge t a bra zolja, 

ba r ez vitathato . 

 

 

Enriqueta Della Valle, Mayer 

Mo r harmadik felese ge 
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A kilencvenes e vekben  ma r inka bb jo te konysa ggal 

foglakozott, az Argentin Vo ro skereszt elno ke lett, majd 

a Gyermekoltalmazo  Inte zetet (Patronato de la 

Infancia) alapí totta meg az elhagyott, szege ny 

gyerekek felkarola sa ra. 1898-ban a pa rizsi 

vila gkia llí ta s rendezo bizottsa ga nak is a tagja volt. Az 

utolso  e veiben visszavonultabban e lt, 1917-ben 

Josefina la nya, Magdalena ko zeli birtoka n halt meg. A 

Recoleta ban le vo  csala di  kripta ban temette k el. 

La Pampa tartoma nyban egy vasu ta lloma st neveztek 

el ro la, amely egy jo l meno  mezo gazdasa gi ko zpontta  

e rett, ahol 2002-ben egy Mauricio Mayer mu zeumot 

nyitottak. Ennek felavata sa n Szo nyi Ferenc nagyko vet 

is re szt vett.                                                 

 

 

    Ferrocarril Oeste vasu ta lloma s          A helyse g beja rata 

A helyse g cí mere 

La Pampa tartoma ny te rke pe: Mauricio Mayer megjelo lve 
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Mayer Mo r fia, Carlos, neves u gyve di iroda t alapí tott,  

amelyet az o  fia, Jorge vezetett tova bb Eleodoro Lobos 

e s Josefina Mayer fia val egyu tt. Kiva lo  joga sz 

munka ssa ga e s magas szí nvonalu  to rte nelmi 

tanulma nyai alapja n akade miai tagnak va lasztotta k. A 

beiktata si besze de hí res nagyapja, Mauricio Mayer, 

fontos politikai szerepe ro l szo lt. Itt la thato  az 

akade miai kiada s borí to lapja. 

Mauricio Mayer unoka i, Jorge (joga sz e s to rte ne sz) e s 

a 94 e vet mege ro  Eduardo (sikeres va llalkozo ) is ma r 

elhunytak. De magyar nagyapjuk emle ke e s hagyate ka 

fennmaradt. Szolga ljon ez a kis tanulma ny me lto  

tiszteletada sul.  

Befejeze su l szeretne k ide zni Ve r Andor e s Miklo s 

Eleme r 1942-ben megjelent Magyarok De l-

Amerika ban cí mu  ko nyve bo l:  

“Egy magyar sem ért el olyan fontos szerepet 

az argentin gazdasági életben mint 

Mauricio Mayer, aki az ipari, pénzügyi és 

politikai megvalósításai alapján minden 

idők legsikeresebb magyar emigránsának 

tekinthető.” 
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Victoria, Nicola s e s Matí as Perelman anyuka ja 

rendszeres olvaso ja a Ro lunk szo lnak. Mivel a csala d a 

Club Hungaria ko zele ben lakik, amikor arra alkalom 

nyí lik, szí vesen kapcsolo dik be a Club e lete be; ismerik 

az e teleinket, la togato i a kara csonyi va sa rnak, e s a 

gyerekek ma r ma sodik e ve ismerkednek a magyar 

nyelv sze pse geivel. Az e desanya t ke rdeztem.  

A gyerekek iskólai elfóglaltságai mellett miért döntöttek 

úgy idén, hógy élnek a magyartanulás lehetőségével?  

Tavaly Victoria e s Nicola s is ja rtak magyaro ra kra, 

akkor ha rom ho napig tartott a kurzus. Rendkí vu l 

e rdekesnek tala lta k ezt a tapasztala st, nem csupa n 

aze rt, mert a spanyolto l vagy az angolto l (amit szinte n 

tanulnak) annyira elte ro  nyelvet tanulhattak, hanem 

aze rt is, mert eza ltal kicsit megismerhette k a magyar 

kultu ra egy szelete t. Eze rt ebben az e vben meg 

akartuk isme telni ezt a kellemes e lme nyt, e s Matí ast is 

beirattuk, hiszen o  ide n kezdte az a ltala nos iskola t. 

Milyennek találják a nyelvet? 

A kiejte st ko nnyu nek tala lja k, noha me g nem tudnak 

o na llo an mondatokat alkotni magyarul. Ko nnyen 

tanulja k a dalokat, ugyanu gy, mint a szavakat.  

Nyelvészeti szakértőként hógyan látja a magyar 

nyelvet? 

A magyar egy nagyon ku lo nleges nyelv, mivel azon 

keve s euro pai nyelvek ko ze  tartozik, amelyek nem 

tartoznak az indoeuro pai nyelvcsala dba, emiatt 

ma sodik nyelvke nt valo  tanula sa nagyon nehe z. 

Ke tse gtelenu l, a spanyol anyanyelvu eknek nem 

annyira nehe z a kiejte se, mivel fonolo giai szempontbo l 

nem te r el nagyon a spanyolto l. A magyar nyelv 

sza momra nagyon e rdekes, sze p hangza sa van. 

 

MAGYARÜL TANÜL A GYEREKEM! 
SZÜ LO K A SZENT LA SZLO BO L 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Milyennek látják a gyerekek nyelvi fejlődését március 

óta? 

Elo rehalada st tapasztalunk, e s la tjuk, hogy ma r tudnak 

to bb magyar dalt, vagy ne ha ny  kifejeze st. Ne ha 

mondanak valamit egyma s ko zo tt magyarul; ko dke nt 

haszna lja k, mert tudja k, hogy mi nem e rtju k, amit 

mondanak.  

Hógy tetszenek nekik a magyarórák? 

Szí vesen ja rnak az o ra ra, pro ba lnak ido ben csatlakozni 

az online felu lethez e s elke szí tik a ke rt feladatokat. 

Mely magyar szavakat hallják tőlük ótthón a 

leggyakrabban? 

Igen, ele nekelnek neku nk minden dalt, amit tanulnak. 

Mindig e neklik Vicki, Nico, Mati Jo  reggelt... e s 

megne znek ma s dalos video kat is az interneten a 

Gyerekdalok gyu jteme nybo l. Ne ha magyarul ko szo ntik 

a csala dtagokat, a szí neket, mondja k a szí neket, 

amelyekre magyarul emle keznek, e s a sza mokat. 

Nicola s megtanult 100-ig sza molni. 

Ka nya di Sa ndor Nagyanyo -
kenye r cí mu  verse t szavalja k. 

magyaro ra n 
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A Ra ko czi Szo vetse g felhí va sa ra a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

to bb dia kja — tana raik gondos vezete se mellett —    

to bb he ten keresztu l tanulma nyozta Magyarorsza g 

gyo nyo ru  va rait, ero dtemplomait, majd va lasztotta ki a 

szí ve hez legko zelebb a llo t, e s o ro kí tette meg rajzban. 

A gyerekek fanta zia ja koroszta lyuknak megfelelo en az 

„Az én váram” vagy a „Magyar várak a történelem 

viharaiban” katego ria kban sza rnyalhatott. A pa lya zat 

leza rult. Mintegy 1200 gyermek ku ldo tt rajzot a 

felhí va sra a Ka rpa t-medence bo l e s a nagyvila g 

diaszpo ra ko zo sse geibo l. Va rjuk az eredme nyeket, e s 

bizakodunk, hogy a zsu ri to bb ZIK alkota st is 

e rdemesnek tala l arra, hogy a verseny ma sodik 

fordulo ja ba jusson! Eredme nyhirdete s novemberben 

va rhato . 

A rajzpa lya zat zsu rije nek elno ke Jankovics Marcell. A 

pa lya zat az Emberi Ero forra sok Miniszte riuma nak 

ta mogata sa val valo sul meg, Petneha zy Attila 

miniszteri biztos ve dno kse ge vel.  

Megosztunk ne ha nyat a ZIK dia kok alkota sai ko zu l. 

TO RTE NELMÜ NK DICSO  

HI RMONDO I” 

Rajzpályázat 

ZRI NYI IFJÜ SA GI KO R 

„VA RAK E S ERO DTEMPLOMOK, 

Raik Juha sz Federico, 7 e ves — „Zrí nyi a pe ldake p!” - Szigetva r 

https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/1407-galeria-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi-rajzpalyazat
https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/1407-galeria-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi-rajzpalyazat
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Valentin Irina, 7 e ves — „Tu nde rva r” - Hollo ko  

La nyi Riveiro La szlo  Nicolas, 7 e ves — Fu ze ri va r 

Collina Lucas, 9 e ves — Tokaji va r 

Blaho  Cami — kaste ly 
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Malla t Csilla, 8 e ves — Tokaji va r 

Malla t Csilla, 8 e ves — Tokaji va r 

Regueira Fothy Emma, 12 e ves — Rege c 

Ronan Priscila, 11 e ves — Hollo ko  va ra 
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Az AMIT az amerikai-magyar oktata si inte zme nyek 

szoros egyu ttmu ko de se n alapulo  aktí v ko zo sse gi 

ha lo zat, melyhez imma r to bb mint 30 inte zme ny 

csatlakozott E szak-Amerika-szerte. Ce lja az e szak-

amerikai he tve gi magyar iskola k ko zo tti 

egyu ttmu ko de s ero sí te se, mely egyu ttmu ko de s a 

magyar nyelv e s kultu ra a tada sa nak taní ta si 

mo dszereit e rinto  tapasztalatcsere re ira nyul. Ennek 

egyik platformja az az online konferencia, amit 

okto ber 3-4 ko zo tt szerveztek.   

Ide n az AMIT konferencia elo ado i ko zo tt tala ljuk 

Benedek Zsuzsit. Elo ada sa nak ro vid o sszefoglalo ja t 

ala bb olvashatja k, melynek te ma ja: A vegyes szintu  

nyelvtudás kezelése, oktatása egy csoportban.  

Absztrakt: 

Sok olyan magyar he tve gi iskola van Amerika ban, De l-

Amerika ban aka r Ausztra lia ban is, ahol ma r harmad e s 

negyedgenera cio s gyermekekro l van szo , olyan 

gyermekek, akik tala n jo l besze lik a nyelvet, de 

olyanok is akik vegyes ha zassa gbo l vannak, e s alig 

besze lik.              

AMERIKAI MAGYAR ISKOLA K 

TALA LKOZO JA 

ZRI NYI IFJÜ SA GI KO R 
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Ma r nem lehet teljesen tuda s szerint ku lo nbo zo  

szintekre osztani o ket, mert akkor keve s dia k maradna 

egy-egy csoportban e s nem ez a ce l. Ez sok helyen 

gondot okoz. Lehet egy csoportban vegyes  szintu  

nyelvtuda su  gyermek? A nagyvila gban azt la tjuk, hogy 

a nyelviskola k szint szerint osztja k be a dia kokat. 

Lehet u gy taní tani, hogyha egy csoportban vegyes a 

szint? A va laszom igen, lehet. Sokszor nincs ma s kiu t. 

Hogyan e rju nk el akkor is jo  eredme nyt? Ehhez fel kell 

tegyu nk o nmagunknak ne ha ny ke rde st: Mit akarunk 

ele rni? Mi a ce l? Ezzel  tiszta ban kell legyu nk. Mie rt 

ado dik ez a helyzet? Mi a kontextus? Kik a szereplo k?  

Kikro l van szo ? Amikor ezeket a tgondoltuk, ko vetkezik 

a kulcsfontossa gu  ke rdes: hogyan? E ke rde seket 

ko ru lja rva, az elo ada somban felva zolom, hogy milyen 

leheto se gek vannak, e s mire kell odafigyelni, hogy 

sikeres legyen a magyar nyelv oktata sa egy vegyes 

szintu  csoportban. 

A Zrí nyi Ifju sa gi Ko r tana rai is meghí va st kaptak a 

konferencia ra. Mintegy 8 fo  hallgatta imma r Buenos 

Airesbo l is az elo ada sokat. Kí va ncsi voltam az o  

tapasztalataikra.  

Kraft Márti 

Nagy o ro m volt sza momra az AMIT konferencia n 

re sztvenni. Igen felke szu lt elo ado k egy e rte kes e s 

alapos a ttekinte st nyu jtottak a mai tanulo kro l e s a 

taní ta sro l a ltala ban. 

A vila g le nyegesen megva ltozott: a tanulo k sza ma ra 

elengedhetetlennek tu nnek a mai digita lis eszko zo k. 

Eze rt fontosabb, mint valaha az igazi 

kapcsolatteremte s, a megfelelo  e rzelmi hozza a lla s 

tanero k e s tanulo k ko zt e s egyma ssal szemben is. Az 

e letben csak a boldog e s kiegyensu lyozott ember tudja 

mega llni a helye t. Reme lem, me g sok ilyen elo ada s lesz 

a jo vo ben! 
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Fóthy Csilla 

A tana ri pa lya kihí va sa to bbszo r tova bbke pze st is 

jelent. Ü jabb leheto se get kaptunk az AMIT 

Konferencia n re szt venni okto ber 3-4-e n. Ezen az 

alkalmon 10 tana r vett re szt, nem csak a ZIK-bo l, 

hanem a Co rdobai Magyar Ko r-bo l is. A ke tnapos 

konferencia szinkronikus Zoom elo ada sokkal zajlott, 

reggel 11 o ra to l kb. de luta n 5-ig. Vila gszerte he tve gi 

magyar iskola k vettek rajta re szt, nem csak E szak-

Amerika bo l, hanem Euro pa bo l, Ausztra lia bo l e s persze 

a vila g argentin ve ge ro l is.  

Az elo ado k szakpedago gusok, Magyarorsza g 

Korma nya nak ke pviselo i, iskolaigazgato k, 

pszicholo gusok e s cserke szek voltak, akik hivata ske nt 

nem csupa n taní ta ssal foglalkoznak, hanem szeretettel 

va llalt o nke ntes munka jukkal a polja k a magyar 

nyelvet e s kultu ra t a diaszpo ra ban. 

Ku lo n bu szke k vagyunk a konferencia egyik legjobb 

elo ado ja ra: Benedek Zsuzsira, aki a "A VEGYES SZINTÜ  

NYELVTÜDA S KEZELE SE, OKTATA SA EGY 

CSOPORTBAN" cí mu  elo ada st tartotta. 

A KISZ mo dszere t alaposan ki szeretne nk dolgozni a 

Zrí nyi Ifju sa gi Ko ro n belu l, hiszen Kreatí v, Interaktí v 

e s SZo rakoztato  tanula si leheto se get szeretne nk 

nyu jtani a dia kjainknak, hasonlo  mo dszertant 

a tana roknak e s a ZIK csala dok szu leinek a 

ko zo sse gu nkben.  

Ez a "vila gszerte jelen le vo  magyar identita s" 

ko zo sse ge nek e rze se nagyon meghato  e s ero s 

energia val to lto tt fel az AMIT tala lkozo n. Nagyon 

meghato  volt nem csak a te rke pen la tni az re sztvevo  

iskola kat, hanem Zoomon keresztu l felismerni az 

arcokat kora bbi tala lkozo kro l (aka r Budapestro l).  

Ko zo s tapasztalatokro l egyeztethettu nk, 

megvitathattuk, ra vila gí thattunk a felmeru lo  

proble ma kra e s egyu tt tanulhattunk egy ko zo s ce l 

megvalo sí ta sa e rt. Az alkalom megadta annak a 

leheto se ge t, hogy ma sok munka ja n, tapasztalata n 

keresztu l fejlo dni tudjunk e s u jdonsa gokkal tudjunk 

szolga lni minden szombaton, a ZIK taní ta si napjain. 
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Balthazár Márta 

Az AMIT, saja t meghata roza suk szerint, egyik fo  

profilja, taní ta smo dszertani e s vezete selme leti 

tova bbke pze sek szerveze se. 

Az okto ber 3-ai e s 4-ei  ke tnapos AMIT konferencia bo l 

szombaton  csak a de luta ni elo ada sok egy re sze n 

tudtam re szt venni, a ZIK-CITROM csoport 

taní tva nyaimat nem szerettem volna cserben hagyni, 

mert ke t dia komnak u nnepeltu k aznap a szu linapja t. 

Terme szetesen ebe d uta n meghallgattam Zsuzsi 

elo ada sa t,  vasa rnap viszont to bb o ra n keresztu l u ltem 

a sza mí to ge p elo tt,  ro vid szu netekkel, e s figyelemmel 

kí se rtem a nagyon e rdekes elo ada sokat. 

Minden elismere sem az AMIT csapatnak a 

szerveze se rt. Gondosan e s remeku l voltak 

megva logatva az elo adott te ma k, e s kiva lo ak voltak az 

elo ado k. To bb percig tartott egy-egy elo ado ro l a 

bemutato szo veg, e s ami felhí vta a figyelmemet, hogy 

egy kive tellel az elo ado k mind jo l felke szu lt ho lgyek 

voltak,  amire terme szetesen nagyon bu szke vagyok. 

Szinte n felfigyeltem arra, hogy a megosztott 

ke pernyo n megjeleno  PPT-k, amelyek illusztra lta k az 

elo ado k mondanivalo ja t, ku lo legesen fejlett 

technolo gia val, szí nekkel e s mozgo  anyagokkal voltak 

kidolgozva. La tszott, hogy profi tana rok ke szí tette k. 

Elhangzott, hogy to bb mint 100 e rdeklo do  tana r 

iratkozott fel a pedago giai konferencia ra, 

terme szetesen a legto bb az Amerikai Egyesu lt 

A llamokbo l. Re szt vettek  Euro pa bo l, Ausztra lia bo l e s 

De l-Amerika bo l csak Argentí na bo l (Buenos Aires e s 

Co rdoba). Minden elo ada son a tlag 60-70 hallgato  volt 

jelen. Felte telezem, hogy mindannyiunknak voltak 

csala di ko telezettse geink a he tve ge n, e s miuta n 

hallottuk, hogy felteszik majd az elo ada sokat a 

honlapra, í gy megengedhettu nk magunknak egy pa r 

perc kikapcsolo da st. 

Amint ma r emlí tettem, minden elo ada s nagyon 

e rdekes volt, nekem ku lo no sen tetszett Marshall 

Tama s a “Fogalmaza s az igaz nyelvke szse g kulcsa” 

cí mu  elo ada sa, aze rt is mert to bb pe lda t mutatott, ahol 

a saja t gyermekei munka it osztotta meg. Ko zvetlen 

volt, hasznos e s tanu lsa gos. Ismertette a fogalmaza s-

taní ta s tulajdonsa gait, amivel fejleszteni lehet a 

gyermekek mese lo  ke pesse ge t, e s szo kincse t is.  
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A ma sik elo ada s, ami sza momra e rdekes volt, az Tari 

Annama ria elo ada sa a XXI. sza zad kihí va sa az 

oktata sban. Manapsa g, kicsik e s nagyok, a modern 

technolo gia segí tse ge vel a llando an kapcsolatban 

vagyunk egyma ssal, e s eza ltal rengeteg informa cio  jut 

el hozza nk. A gyerekek naponta hosszu  o ra kat 

to ltenek a telefon, a tablet e s a sza mí to ge p elo tt. Szinte 

be bi korukto l kezdve ma r tudja k kezelni az 

okostelefonokat e s megtala lja k egyedu l azt a rajzfilmet 

a YouTube-on, ami legjobban tetszik nekik. Valo di 

e rzelmi kapcsolatokat nem lehet í gy kialakí tani, 

fejleszteni. Sajnos a COVID megnehezí ti a helyzetet, 

mert me g ero sebben ta maszkodunk az online virtua lis 

kapcsolatokra. 

Sajnos nem tudtam ve gig meghallgatni, de mint te ma, 

nagyon e rdekesnek tala ltam a nya ri ke thetes virtua lis 

olvaso ta bort az AMIT rendeze se ben, a tana rok 

segí tse ge vel. 64 gyerek, 6 korcsoportra osztva, 

naponta to bb o ra n keresztu l vett re szt a ta borban. 

Berg Judit ko nyveit haszna lta k, miuta n minden kornak 

van megfelelo  kiadva nya. A ha zi feladatok 

megolda sa ba bevonta k a szu lo ket, e s a nagyobb 

testve reket is. Nagy munka val ja rt az elo ke szu let, de 

me g nagyobb volt a siker. Az a ve leme nyem, hogy ha 

itt nem sikeru l jo vo re megszervezni az iskolata bort, 

akkor gondolkodhatunk egy ilyen, vagy hasonlo  

megolda son. Biztos vagyok benne, hogy sikeres lenne, 

e s olyan gyerekek is bekapcsolo dna nak, akiknek csak 

ez a leheto se g nyitott. Bevonhatna nk a szomsze d 

orsza g gyerekeit is. 

Ku lo nleges e lme ny volt sza momra re szt venni ezen a 

konferencia n, ami ez alkalommal, ha la a COVID-nak, 

virtua lisan keru lt megtarta sra. Ma ske ppen nem lett 

volna leheto se gem re sztvenni. Hasznos volt, mert 

sohasem ke so , mindig lehet valami u jat tanulni. 
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RÖVID HÍREK 

IRODALMI TALA LKOZO T SZERVEZ                

A ZRI NYI KO R 

A szu nni nem akaro  karante n nagyon sok 

nehe zse get ,  korla tot  e s kellemetlense get 

hozott maga val, de valamicske pozití vumot 

is. Ha la a sok modern technolo gia nak 

(Zoom, Skype, Meet, stb.) a ku lfo ldo n e lo  

ZIK o regdia kok most e pp olyan ko zel 

vannak, mint a Buenos Airesben lako  ZIK 

tagok. Ezt kihaszna lva, arra gondoltunk, 

hogy az ide n elhunyt Lomniczy Jo zsi 

emlékére, egy virtuális irodalmi 

találkozót szervezünk… melyben e ppen a 

ku lfo ldo n e lo  ZIK tagok lesznek a 

fo szereplo k.  

November 7-ére tervezzük, szombaton, 

argentínai 17:00 órakor (Európában  

21:00, ÜSA keleti partja n 16:00 o rakor) egy 

e lo  Zoomon keresztu l .  

A tala lkozo  te ma ja a HAZASZERETET. 

Elo ado k:  

Ausztria bo l  Fo lde nyi Csutka e s  Retezár 

Móka ,  Spanyolor szágbó l  Fóthy Gyuszkó ,  

Magyarorsza gro l  Fo thy Lumpi, Gorondi 

Palkó, Györy Kati, Jándy Busi, Kraft 

Péter ,  a z ÜSA -bo l  Kukle nyik Judit e s 

Olsavszky Paula ,  Ne metorsza gbo l  

Lomniczy Paulette ,  Puer to Ricobó l  Zöldi 

Viktória .  

Jo zsi  is biztos o ro mmel fogja ve gighallgatni 

a verseket!  
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RÖVID HÍREK 

Vira gba borultak a kertek; beko szo nto tt  a 

tavasz! Gyo nyo ru  vira gok tu ndo ko lnek 

Honfiné Rajczy Katalin k er t jében  is !  
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RÖVID HÍREK 

 

Ba rhol vagyunk a vila gon, bu szke k 

lehetu nk magyar tudo sainkra, 

kutato inkra, a tudoma nyos e let 

ke pviselo ire!  

 
A Magyar Tudomány napját ,  november    

3-a n, dr. Gele nyi Csaba nagyko vet u r 

kezdeményezésére ,  e gy  ahhoz mé ltó ,  

online alkalommal fogjuk megu nnepelni, 

bevonva to bb tudoma nyteru let ke pvi -

selo je t  egy 16:30 o rakor kezdo do  Zoom 

besze lgete sbe, ahol ketto s identita suk, 

magyarsa guk szempontja bo l  is besze l -

getu nk a tudoma nyos munka jukro l .  

 

Meghí vott elo ado ink:  

Prof.  Benedek Zsuzsi (nye lv tudomány)  

Prof.  dr.  Haller Mihály  (geológia )  

dr. Haller Sofi (tör téne lem)  

Prof.  dr.  Székásy Miklós  (kém ia )  

Prof.  Wagner Carolina (zene tudomány)  

dr. Zombory Gabriella (i roda lom)  

dr. Zsonda Márk (ku lturá l is  antropo -

lo gia, re ge szet, etnogra fia)  

MA R A FACEBOOK-ON IS 

TALA LKOZHATÜNK.  

Minden nap egy -egy ide zettel, 

cikkre szlettel, rajzzal elevení tju k fel a 

ma r kiadott hí rlapokat, hiszen a 

megjelentetett í ra sok o ro ke rve nyu ek.  

Tartsanak velu nk!  

https://www.facebook.com/RolunkszolBuenosAires
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Mindig izgatottan ke szí tik a Szent La szlo  Iskola 

magyaro ra inak tanulo i a ha zi feladatokat. Ez 

alkalommal Zelk Zolta n verse vel ko szo nto tte k a 

tavaszt. A szavalat itt megtekintheto .   

BEKO SZO NTO TT A TAVASZ 

SZAVALNAK A SZENT LA SZLO SOK 

SZENT LA SZLO  ISKOLA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iogH4CMwFBw&feature=emb_title
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 „Mi az?” - ke rdezte Ve n Rigo . 

„Tavasz” - felelt a Nap. 

„Megjo tt?” - ke rdezte Ve n Rigo . 

„Meg a m!” - felelt a Nap. 

„Szeretsz?” - ke rdezte Ve n Rigo . 

„Szeretlek!” - szo lt a Nap. 

„Akkor ha t sze p lesz a vila g?” 

„Me g szebb e s boldogabb!” 

 SZABO  LO RINC: TAVASZ 

A HO NAP VERSE 
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A szu ret ido pontja a ltala ban valamilyen jeles naphoz 

ko to do tt Szent Miha ly napja to l (szeptember 29.) 

Simon-Ju da s napja ig (okto ber 28.). A ku lo nbo zo  

bortermo  vide keken elte ro ek voltak a szu retkezdo  

napok: Duna ntu lon e s Erde lyben Tere zia napja 

(okto ber 15.), Balaton e s Ko szeg vide ke n Orsolya 

napja (okto ber 21.), Tokaj-Hegyalja n pedig Simon-

Ju da s napja (okto ber 28.) volt az elso  fu rto k 

leszede se nek ido pontjai. 

A kisebb szo lo kben a csala dok ma is meghí vott 

segí to kkel ve gzik a szu retele st. A ha zigazda, aki 

egyben a szo lo  tulajdonosa is, a szu ret sora n 

megvende geli a segí to it, a szo lo bo l e s a mustbo l pedig 

ko stolo t ad nekik. A bortermo  vide keken nagyobb 

szaba su  mulatsa gokat, szu reti felvonula sokat is 

rendeznek. Az eve s-iva s, e nek, ta nc, hangos mulatoza s 

elmaradhatatlan re sze ennek az ido szaknak. 

A szu ret ve gezte vel szu reti ba lokat tartanak. Ezt 

hí vogata s elo zi meg, amit a szervezo  fiatalok e s 

zene szek ko zo sen ve geznek. Zeneszo val mennek ve gig 

a falun, esetleg a szomsze d faluba is a tmennek, e s 

sorra hí vja k a szu retelo  csala dokat. Kora bban 

Kalotaszegen a ba lba csak azok a la nyok mehettek el, 

akiket a lege nyek meghí vtak. 

A szo lo ben annyi szo lo t szednek a fiatalok, amennyi a 

ba lterem, kultu rha z terme nek feldí szí te se hez ele g. Egy 

nagyobb fu rto t is ke szí tenek, amit a fo  helyre 

helyeznek ki. Ezt a ba l sora n az u gyesebbek 

ellophatja k. Ügyanakkor a va lasztott cso szlege nyek e s 

cso szlea nyok o rzik ezt a szo lo fu rto t, e s akit elkapnak, 

annak fizetnie kell. Ne hol a ba l ve gezte vel kisorsolja k a 

legnagyobb fu rto t. A mulatsa g sokszor reggelig tart. 

(Fórrás: Magyar Néprajz) 

OKTO BERI NE PSZOKA SOK 

— SZÜ RET — 

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 



80 

 

Humánus mókus 

Egyszer volt, hol nem volt, az O perencia s tengeren is 

tu l, ahol a jólelkű malac tu r, volt egyszer 

egy melegszívű, galamblelkű mo kus.  

Ez a jámbor állatka mindig az erdei a llatok 

segí tse ge re sietett a bajban. Nagyon készséges volt! 

Egyszer az elbu vo lo  kicsi ho rcso g nem tala lt ennivalo t 

az erdo ben, de a jóságos mo kus adott neki mogyoro t 

az e le skamra ja bo l. „Köszönöm, te figyelmes barát!” – 

szo lt a ho rcso g e s bement az odu ja ba. Egy ma sik 

alkalommal, Pipi Re ka, a varju , elvesztette az ezu st 

gyu ru je t; a tiszta szívű kis mo kus volt az, aki vette a 

fa radtsa got, megkereste e s megtala lta egy bokor alatt, 

majd visszaadta a gazda ja nak. „Köszönöm szépen 

a becsületes megtalálónak!” – ha la lkodott imma r a 

varju  is. 

A m egy napon, egy cso ppet sem nemes lelku , o rdo gi 

bu ve sz e rkezett az erdo be. Me rgesgomba kat keresett a 

vara zsitalaihoz, aminek csak o  tudta a csí nja t-bí nja t. A 

szeretnivaló a llatok mind fe ltek to le.  

A ba jos kis ho rcso g alighogy kimere szkedett az 

odu ja bo l, a vara zslo  azon nyomban e szrevette. I gy 

utasí totta: “Héj te, tündibündi, cukimuki állat, irány 

bele az üstbe!” E ppen megfogta volna a 

remego , szelíd kicsi ho rcso go t, amikor a 

segítőkész mo kus a bu ve sz feje re ugrott. Ki gondolta 

volna, hogy a bu ve sz pedig e ppen azokto l az aripofi, 

tüneményes mo kusokto l fe lt csak igaza n, mint 

amilyen most e pp a feje teteje n csu csu lt? “Jaj! Le 

rólam, te ördögfióka!” – jajgatott ijedten. A bara tja nak 

jót akaró mókus azonban erősen kapaszkodott a 

haja ba; esze a ga ban sem volt feladni a ku zdelmet.  

 

SZO KINCSFEJLESZTO  

TO RTE NETSZO VE S SZINONIMA KKAL 

Terítéken a KEDVES szavunk 

Ronan Priscila  

Lektórálta: Vágási-Kóvács Anna 
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Miuta n a vara zslo  eszeveszetten egy ko zeli patakba 

ugrott, a drága mo kus visszau szott a partra, a bu ve szt 

pedig ma r a patak ma sik partja n la tta k elo bukkanni a 

habokbo l. Ü gy elfutott, vissza sem ne zett. “Hip, hip, 

hurra  az édes, szeretetreméltó mo kusnak!” – kia ltotta 

a tüneményes a llatsereg. “Milyen önzetlen! Milyen 

bájósan  angyali!” – bo logatott mindenki. A ho rcso g 

maga hoz ragadta a szo t: “Szívélyes 

köszönet gáláns tettedért!” Aznap minden a llat abba a 

tündéri buliba ment, amit a  zabálnivaló ho rcso g 

szervezett a nagylelű, jóságos mo kus tisztelete re.         

Itt a cukkancs mese ve ge, fuss el ve le!  

HOGY SZÜ LETETT AZ ALKOTA S? Rendelkeze su nkre 

a lltak a KEDVES 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 fókózni. Mi az alábbi szinónimák 

közül válógattunk.  

KEDVES 

jo lelku , melegszí vu , la gyszí vu , galamblelku , o nzetlen, 

nemes, jo sa gos, jo , vajszí vu , jo indulatu , nagylelku , 

ke szse ges, segí to ke sz, szí ves, figyelmes, tapintatos, 

finom modoru , jo akaratu , jo szí vu , kegyes, aranyos, 

ga la ns, tiszta szí vu , becsu letes, emberszereto , 

emberse ges, aranyszí vu , dra ga, elbu vo lo , bu ba jos, 

ennivalo , angyali, tu nde ri, elragado , cuki, ari, 

aranypofa, zaba lnivalo , csa bos, ba jos, ima dnivalo , 

tu neme nyes, e des, szeretetreme lto , e di, tu ndibu ndi, 

cukimuki, szeretnivalo , aripofa, cukkancs, cukipofa... 
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KARANTE N 

PERCEK 

Magyarra fel! 8.  

5x5 perc ja te k 

a szavakkal  

      

 

KE PREJTVE NY FEJTSD MEG A SZAVAKAT! 

ANAGRAMMA JA TE K A NE VJEGYEN 
SZEREPLO  NE V BETÜ IBO L KELL KIRAKNI A VA LASZT! 

 

MI A FOGLALKOZA SA?   

 

 

MI A KEDVENC SPORTJA? 

 

 

MI A FOGLALKOZA SA? 

LA NC LA NC SZO LA NC  Egészítsd ki az 
ószlópókat,  és fólytast a szóláncót gyümölcs– ,  

virág– és állatnevekkel!     

Találós kérdések!  

 Melyik lo val lehet halat 
fogni? 

 Melyik lo  hangszer?  

 Melyik lovon ja runk?  

 Melyik lo  tud va gni?  

 Melyik lo  nem eszik 
sze na t?   

 Melyik lo  lehet gomba?  

      K=T 

Megfejtések: 1) háló, cselló, padló, ólló, vasaló, taplógómba; 2) csapás, török;  
        3) képkeretező, labdarúgás. női fódrász 

GYÜMÖLCSÖK ÁLLATOK VIRÁGOK 

ALMA SAS  

  MARGARE TA 

SZO LO  MEDVE  

  CITRÜS 

KAKTÜSZFÜ GE RO KA  

  MEDVEHAGYMA 

RAMBÜTA N POLIP  

KO ZEKE PE TER  

G. BÜ S ALADA R  

FO ZI SA NDOR  
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HOZZA VALO K 

 

250 gr liszt (leudante) 

180 gr cukor 

100 cc olaj 

3 toja s 

2 citrom he ja reszelve e s  

2 citrom leve (kb. 100 cc)  

— lehet naranccsal is ke szí teni — 

(Ha nincs leudante liszt, akkor 0000-a s liszt 
legyen, e s hozza  kell adni 15 gr su to port) 

 

Elo szo r a su to t elindí tjuk, alacsony tu zo n, hogy 

ma r melegedjen, amí g o sszea llí tjuk a te szta t. 

Vajjal kikenu nk egy tepsit e s meglisztezzu k. 

Lehet az angol forma ju  (25 cm a tme ro ) vagy 

rendes ne gyszo gletes tepsi is. 

A cukrot, a toja st, az olajat, a citrom he ja t e s 

leve t o sszekeverju k. Mikor jo l kikevertu k, 

adagonke nt adjuk hozza  a lisztet.  

Mikor ez megvan, beleo ntju k a tepsibe, e s 

alacsony fokon kb. 45 percig su tju k. 

Akkor szoktam kivenni, mikor ma r barnul a 

sze le, vagy mikor beleszu rok egy ke st, e s nem 

ragad ra  a te szta. 

 

 

 
 
 
 

KEREKES MIKI 

CITROMOS SÜ TIJE 
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Mielo tt elutaztunk volna Argentí na ba, besze lgettu nk 

ne ha ny ismero su nkkel, akik felhí vta k a figyelmu nket 

ne ha ny gasztrono miai ku lo nbse gre. Terme szetesen 

ebbe beletartoznak azok is, amik hia nyoznak egy 

magyar konyha bo l e rkezo nek, de ku lo n kiemelte k 

azokat. amiket felte tlenu l meg kell ko stolnunk, ki kell 

pro ba lnunk. Az ember mindig abbo l fo z, amibo l tud, e s 

ezzel mi sem voltunk ma ske nt. Igyekeztu nk a 

megszokott í zeket keresni, ha kellett, akkor po tolni, de 

az u jdonsa gok elo l sem za rko ztunk el. 

Eddigi rovatunkban azokat a kedvelt receptjeinket 

mutattuk be, amiket buenos airesi konyha nkban a helyi 

alapanyagokbo l rendszeresen elke szí tettu nk. Azonban 

volt pa r hozza valo , aminek igencsak hia nya t e reztu k. 

Az elso  e s legfontosabb a tejfo l volt. A magyar 

konyha ban a tejfo lt sokan sokfe leke ppen haszna lja k fel: 

ma rta sba, su rí te snek, í zesí te snek, felte tnek vagy csak 

maga ban. I gy a tejfo l elengedhetetlen alapanyagnak 

sza mí t. Mi is sokszor e reztu k a hia nya t, de a 

mentorunkto l kapott hasznos tana cs, miszerint a 

tejszí nbe citromlevet cso po gtetve hasonlo  í zvila got 

e rhetu nk el, megolda st jelentett sza munkra. 

A ma sik, amit to bbszo r megkí va ntunk, az a tu ro  volt. Ez 

szinte n sza mtalan felhaszna la si leheto se get rejt 

maga ban: e desen e s so san, su teme nyben, hu sokhoz, 

te szta khoz, de aka r maga ban is fogyaszthato . A tu ro hoz 

hasonlo  a ricotta, ami e des, de azt Magyarorsza gon nem 

szoktuk enni, í gy neku nk nem szolga lt alternatí vake nt. 

A fu szerek ko zu l a pirospaprika, abbo l is a csipo s fajta 

hia nyzott neku nk, amit a tejfo lho z hasonlo an 

mindenfe le e telhez hozza  lehet adni. Az o ro lt paprika 

ugyan kaphato , de csak az e des va ltozata. Azt 

elo szeretettel haszna ltuk, de mit e r a csirkepaprika s 

ero sebb paprika ne lku l?  

A szu leink tudta k, hogy mik azok a hazai í zek, amik 

uta n ma r nagyon so va rogtunk, í gy amikor 

mege rkeztu nk a Liszt Ferenc repu lo te rre, tejfo lo s 

la ngossal e s tu ro  rudival va rtak minket.  

HAZAI I ZEK NYOMA BAN 

KNAPECZ KATA & TO TH ANDRA S 
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Otthon szinte n beke szí tettek neku nk tu ro t, tejfo lt e s 

pirospaprika t, amibo l szinte azonnal ko ro zo ttet 

csina ltunk. 

Az elmu lt 1 ho napban, amio ta mege rkeztu nk 

Magyarorsza gra, az argentin í zek is hia nyoznak. Egyik 

kedvencu nk lett a dulce de leche, amibo l hoztunk is 

magunkkal, de sajnos hamar a doboz alja ra kellett 

ne znu nk. A marhahu sbo l is sokat ettu nk Buenos 

Airesben, mindenfe le receptet kipro ba ltunk, amit 

nagyon e lveztu nk. Azo ta me g nem ettu nk marha t, de 

egy asado-ra azonnal igent mondane k. A hu s melle  

pedig a bor illik, amibo l nagyon sokfe le t ko stoltunk 

meg. Figyeltu nk arra, hogy mine l va ltozatosabbakat 

va lasszunk, so t, egy ta bla zatban me g pontoztuk is 

magunknak a borokat. Szerencse re ma r 

Magyarorsza gon is kaphato  ne ha ny pince szet bora, de 

aze rt az a hatalmas argentin borva laszte k me g va rat 

maga ra. Ütolso ke nt az empanada-t emlí tene m, amit 

magunknak is sokszor ke szí tettu nk so san e s e desen is. 

A legjobban azt szerettu k benne, hogy nagyon egyszeru  

elke szí teni, de laktato  is egyben. 

Ba rhova  megyu nk, utazunk, mindig megismerkedu nk 

u jabb kultu ra kkal, amikbo l egy kis szeletet azta n 

magunkkal vihetu nk. Ügyanakkor mindig ott lesz 

bennu nk az otthonro l hozott, megszokott e letmo d, 

aminek a hia nya t egy ido  uta n e rezzu k. Ezt a 

ketto sse get tapasztaltuk meg to bbek ko zo tt a 

gasztrono mia teru lete n is: u j í zeket fedeztu nk fel, u j 

receptekkel gazdagodtunk, de hia nyoztak a hazai í zek 

is. Ezzel pedig azt hiszem nem vagyunk egyedu l. 
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MAGYAR FILMEK 

A HERCEGNŐ ÉS A KOBOLD  

rendezo : Ge mes Jo zsef, í ro : George MacDonald 

- Egy kattintással ónline elérhető, megtekinthető.  

magyar-angol-japa n rajzfilm, 1993. 

„A mese ke t gyermekho se, Angelica hercegno  e s Ko fic, a 

ba nya szfiu  felfedezik a fo ld alatt e lo  gonosz teremtme nyek, a 

koboldok birodalmát, és kihallgatják tervüket. A koboldok 

bosszu t akarnak a llni a fe nyembereken (í gy nevezik o k a fo ldo n 

e lo ket), mivel azok a re gi ido kben a fo ld ala  ke nyszerí tette k o ket, 

s mert nem voltak hajlando k betartani a to rve nyeket, nem 

segí tettek egyma son, s egya ltala n nem voltak bara tsa gosak, 

ahogy ez egye bke nt a mese k igazsa ga szerint elva rhato  az 

emberi le nyekto l. Terme szetesen senki sem hiszi el a ke t 

gyermeknek a szellemek le teze se t, pedig a kobold Varangy kira ly 

ma r ke szí tit serege t. ” 

SZABADSÁG, SZERELEM 

rendezo : Goda Krisztina, 12+ 

- Egy kattintással ónline elérhető, megtekinthető.  

magyar filmdra ma , 2006. 

„1956. Magyarország csupán egy kis csatlósállam a szovjet 

blokkban, de nagyhatalom is: vízilabda-válogatottja 

verhetetlen. A pólós srácok a vasfüggöny mögött is az élet 

csa sza rainak e rzik magukat; e lvezik a sikert e s a la nyok 

rajonga sa t, magabiztosak e s o sszetarto k. Eddig egyetlen egyszer 

veszí tettek: 1955-ben, amikor egy moszkvai me rko ze sen a bí ro  

nem engedte o ket gyo zni. Mindannyian a visszava ga sra, a 

melbourne-i olimpia ra ke szu lnek. A m a to rte nelem alaposan 

o sszekavarja a terveiket. Budapesten kito r a forradalom. ” 

 

FILMAJÁNLÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=ez192UDPNms&t=3615s
https://www.youtube.com/watch?v=5f1BEruxU5A
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VA GA SI-KOVA CS ANNA 

¿Pór qué puntualmente húngaró? 

Aprender húngaró en tiempó libre 

¿Por que  alguien pasa su tiempo libre aprendiendo y 

mejorando sus habilidades en hu ngaro? 

Le preguntó a unó de mis alumnós en cada edición del bóletín... 

Con mi pequen a alumna de 7 an os, Irina Valentin me 

encuentro todos los sa bados en Cí rculo Juvenil Zrí nyi (Zrí nyi 

Ifju sa gi Ko r). De semana en semana, Irina habla cada vez con 

ma s confianza en hu ngaro en las clases, con su papa  practica 

con diligencia lo que ha aprendido, ¡y hace todas las tareas con 

entusiasmo y con un hermoso sentido este tico! Los lectores 

del boletí n ya pudieron encontrar sus dibujos en varias 

ediciones anteriores. 

¿Pór qué estás aprendiendó húngaró? 

Estoy aprendiendo hu ngaro porque en mi familia muchos lo 

hablan y me gustarí a poder entenderles y conversar con ellos 

en ese idioma que adema s me gusta. 

¿Qué significa para ti que también seas húngara? 

Significa poder tener algo distinto, algo ma s que mis amigos de 

aquí . 

¿Hay cómidas, celebraciónes, cuentós, tradiciónes… que fórmen 

parte de la cultura húngara y te gusten muchó? 

No hay nada hu ngaro que me guste ma s que comer "Pick 

Szala mi"! 

SECCIO N EN ESPAN OL 
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Luego de la rendicio n (13 de agosto de 1849) que 

indico  el fin de la Guerra de Independencia de 1848-49, 

el 6 de octubre fueron ejecutados en Arad 13 jefes de 

mando por sentencia del tribunal militar imperial. El 

mismo dí a en que ellos murieron como ma rtires, el 

primer ministro de Hungrí a tambie n fue ejecutado en 

Budapest. 

El dí a de la muerte de los generales Dessewffy Arisztid, 

Kiss Erno , Schweidel Jo zsef, Po ltenberg Erno , To ro k 

Igna c, La hner Gyo rgy, Kne zic h Ka roly, Nagysa ndor 

Jo zsef, conde Leiningen-Westerburg Ka roly, Aulich 

Lajos, Damjanich Ja nos, conde Ve csey Ka roly y del 

coronel La za r Vilmos,  así  como del primer ministro 

Batthya ny Lajos, se convirtio  en sí mbolo del 

derramamiento de sangre de la revolucio n y de la lucha 

por la libertad. 

El 6 de octubre, como parte de la serie de conferencias 

virtuales de ”Historia y cultura hu ngara”, 

conmemoramos a los ma rtires de Arad y el destino de 

ma rtir del primer ministro conde Lajos Batthya ny. 

Hace 171 an os, en ese dí a, dieron su vida y su sangre 

por la libertad,  su patria y sus compatriotas. En la 

conmemoracio n, recordamos que durante las 

represalias posteriores a la guerra de independencia de 

1848-49 fueron ejecutadas unas 150 personas, muchas 

de ellas como resultado de juicios improvisados o 

directamente sin ninguna sentencia judicial. Nuestros 

he roes son aquellos que sacrificaron sus vidas por la 

emancipacio n de Hungrí a. La venganza de la corte de 

Viena quebro  la vida de oficiales bien preparados, que 

habí an dirigido sus eje rcitos en muchas batallas 

victoriosas (12 eran generales y uno coronel), y en el 

caso de Batthya ny era un polí tico respetado y exitoso y 

parte de una de las familias nobles hu ngaras ma s 

antiguas.  

Traducidó pór: Zsuzsa Szűcs 

6. DE OCTÜBRE—RECORDAMOS 

A LOS MA RTIRES DE ARAD 

TIBOR MARTI  
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El momento de las ejecuciones fue tambie n un 

indicador: las condenas a muerte se ejecutaron justo en 

el primer aniversario del estallido de la Revolucio n de 

Viena. 

Durante las charlas que siguieron a esta conferencia se 

marco  el cinismo de la corte que se manifesto  tambie n 

de otra manera. El Puente de las Cadenas son ado por 

Istva n Sze chenyi fue inaugurado el 20 de noviembre de 

1849, poco despue s de la ejecucio n de los ma rtires de 

Arad. El primero en atravesar el puente fue justamente 

quien ordeno  la ejecucio n, el odiado gobernante 

plenipotenciario Julius von Haynau. (No es menos 

impactante pensar que un siglo despue s, el 20 de 

noviembre de 1949, en presencia de Ma tya s Ra kosi, se 

inauguro  nuevamente el Puente de las Cadenas 

reconstruido luego de ser volado por los alemanes al 

final de la Segunda Guerra Mundial). 

En represalia tras la Guerra de Idependencia, el 

sanguinario general Haynau, conocido como la ”hiena 

de Brescia”, quiso dar un ejemplo, por lo que muchos 

otros fueron ví ctimas adema s de los ma rtires de Arad. 

Tras ellos quedaron hue rfanos y viudas, familias 

destrozadas. 

En nuestro programa tambie n recordamos otras 

ví ctimas de represalias: evocamos el volumen de 

cuentos ”Korhadt fakeresztek” (Cruces de madera 

corroí da) (1909) de Viktor Ra kosi (1860-1923) donde 

el escritor presento  el destino del hombre comu n de 

una manera emotiva a los soldados de la guerra de 

independencia. Personas que dieron su sangre o 

felicidad por una gran causa comu n. Así  son los 

pequen os hombres de alma heroica de las ”Cruces de 

madera corroí da”. Difí cilmente se recuerde ma s 

bellamente la revolucio n y la guerra por la 

independencia que en este libro de cuentos.  

Como parte de la conmemoracio n, tambie n 

presentamos varias fuentes interesantes menos 

conocidas relacionadas con los ma rtires: se pudo 

observar en el registro de defuncio n de la parroquia 

San Roque de Pest la triste inscripcio n del primer 

ministro conde Lajos Batthya ny: ”Conde Lajos 

Batthya ny primer ministro de Hungrí a, [lugar de 

nacimiento:] Pozsony, casado, cato lico romano, de 40 

an os, fusilado por el tribunal militar austrí aco y traí do 

muerto desde el nuevo edificio”, y tambie n la 

observacio n relacionada: ”fue colocado aquí  en la cripta 

de sus amigos”. 



90 

 

Junto con los retratos de los ma rtires de Arad, 

recordamos adema s algunos extractos de las u ltimas 

cartas a sus familiares, que uno no puede leer sin 

conmoverse. La u ltima frase del general Jo zsef 

Nagysa ndor antes de su ejecucio n fue: ”¡Pero hubiese 

sido terrible pensar en la muerte si no hubiese hecho 

nada en mi vida! Me inclino humildemente ante mi Dios 

porque me ha hecho un he roe, un hombre justo, un 

buen soldado”. Muchos de las ma rtires dejan tambie n 

mensajes para el futuro para los actuales jo venes de 

nuestra nacio n. Las u ltimas palabras del general Erno  

Kiss fueron: ”Dios mí o, ¿sera  un hombre completo el 

joven de la nueva era? Que los gloriosos santos de 

A rpad vigilen a los jo venes hu ngaros para que sus 

corazones pertenezcan a Cristo y sus vidas a su patria.” 

Creo que realmente querí a dar esta advertencia a 

muchos. Antes de su ejecucio n, Lous Aulich dijo estas 

palabras: ”Serví , serví , siempre so lo serví . Y seguire  

sirviendo con mi muerte”. Para muchos de nosotros, 

una de las mayores deficiencias es la falta de vocacio n 

de servicio. Es importante sen alar que una de las 

garantí as de supervivencia de las comunidades, 

incluí dos los hu ngaros que viven en la dia spora, es el 

servicio a la comunidad. 

Al final de nuestra conmemoracio n, escuchamos las 

palabras de Lajos Kossuth alabando a los ma rtires de 

Arad; el solemne discurso de Lajos Kossuth fue grabado 

con un fono grafo para la ceremonia de conmemoracio n 

del 6 de octubre de 1890 desde su exilio en Turí n. 

 

La história, el juez del mundó, respónderá a esta 

pregunta. 

Que lós mártires, en su santó recuerdó, sean bendecidós 

en su pólvó y su espíritu cón las mejóres bendiciónes de 

Diós pór la libertad de su patria  en la  verdad eterna; 

A mí, que nó puedó caer de ródillas en el pólvó del 

Gólgóta húngaró, el 6 de óctubre me verá en mi ermitañó 

exilió de ródillas cón mis ancianós brazós extendidós 

hacia mi patria negada, mientras cón agradecidó ardór 

bendigó el santó recuerdó de lós mártires pór su lealtad 

a la patria, pór su sublime ejempló a la pósteridad, y 

ruegó fervientemente al Diós de lós húngarós que haga 

triunfar la prófunda próclama que resuena en lós labiós 

húngarós hacia su nación. Que así sea. ¡Amén! 

 

¡Gloria a los he roes! 
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El Sr. Co nsul Honorario de Hungrí a, Sa ndor Pajor, es un 

arquitecto reconocido. En Villa Angela y sus 

alrededores. Se construyeron muchos edificios segu n 

sus planos, entre ellos la torre de la iglesia parroquial 

del Sagrado Corazo n de Jesu s en Villa Angela. Lo conocí  

como un hombre trabajador, entusiasta, creativo, 

especialmente informado, educado, bien intencionado y 

de buen humor, quien trabaja con el corazo n y el alma 

para la comunidad hu ngara en Villa Angela, y por su 

cargo consular honorario para toda la comunidad 

hu ngara en el Chaco. Fue nombrado co nsul honorario 

en 2018 y desde entonces ha sido miembro oficial del 

aparato diploma tico hu ngaro en la Argentina. 

Concienzudo, cumple su mandato y todo lo dema s que 

emprende con devocio n: es un representante 

consecuente de los intereses de los hu ngaros en el 

Chaco, y aunque no tiene un rol formal en la Sociedad 

Hu ngara de Villa Angela, debido a su posicio n 

diploma tica, coopera de manera excelente con el 

presidente de la sociedad, sr. Jose  Luis Bischof y con 

todos los miembros de la misma; en la pra ctica, es el 

motor de las iniciativas locales.  

ENTREVISTA con                               

el Sr. Co nsul Honorario de 

Hungrí a en el Chaco, Arquitecto     

ALEJANDRO PAJOR  

TIBOR MARTI  

Revisadó pór:  María Micsinay de Benedek 
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Estimado Sanyi! Por favor, preséntanos tu itinerario 

hasta el cargo de Cónsul Honorario de Hungría en el 

Chaco! (…tu familia y tu identidad húngara qué vínculó 

tiene cón tu carrera prófesiónal, cómó arquitectó y cómó 

representante del Chacó; nós cómentaste que trabajaste 

antes juntó cón el góbernadór de Chacó… es decir, Tú 

tienes/vós tenés experiencia previa de la carrera 

diplómática-pólítica también...) 

La arquitectura siempre ha sido una pasio n, desde 

pequen o, cuando tuve que hacer el Secundario elegí  la 

Escuela Industrial con orientacio n electromeca nica 

porque podrí a aprender otras cosas, en el pueblo no 

tení a opciones orientadas a la construccio n. Tiempo 

despue s, cuando hací a el Servicio Militar, un amigo 

arquitecto solí a llevarme al Regimiento y tení amos 

largas charlas sobre disen o y urbanismo. Entonces 

cuando ingrese  a la Üniversidad, elegí  la ÜNNE 

(Üniversidad Nacional del Nordeste) porque allí  

estaban los profesores y arquitectos ma s reconocidos 

en aquellos an os de 1980. Hasta hoy, la actividad 

profesional como arquitecto es el leiv-motiv de mi vida, 

es mi pasio n. Tuve la dicha de ganar varios concursos 

internacionales de disen o y gracias a la arquitectura 

pude conocer otras Üniversidades. Tambie n tuve un 

breve paso por la docencia en la ÜNNE, en la ÜBA 

(Üniversidad de Buenos Aires) y en la FIÜ (Florida 

International Üniversity de Miami, FL.) que deje  cuando 

vine a vivir a mi querida Villa Angela. 

Si, tuve el honor de servir a mi Provincia como 

encargado de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior, trabajando durante cuatro an os en el gabinete 

del Gobernador Roy Nikisch (2003-2007). Aquellos 

fueron an os en los que personalmente pude aprender 

sobre la importancia de relacionarse y coordinar 

objetivos, a veces dispares, pero siempre trabajar para 

resolver diferencias o conflictos mediante el dia logo, 

haciendo prevalecer siempre la esencia comu n que 

tenemos. 

Desde tu infancia, ¿que significó para Vos ser 

descendiente de húngaros y qué signifíca hoy? 

Mi infancia fue  muy linda. Mis padres siempre 

trabajaron duro para hacernos vivir, a mi hemano y a 

mí , una nin ez plena pero siempre ensen a ndonos el 

valor del trabajo, del esfuerzo. La casa de mis abuelos 

en la chacra, siempre fue el lugar referencial. Si bien 

nosotros viví amos en el pueblo, los fines de semana la 

pasa bamos alla .  
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Trabaja bamos junto a mi padre o a mi tí o, arriba del 

tractor, ayudando a curar o regar los frutales de varias 

hecta reas. Corrí amos todo el tiempo por ese patio 

inmenso. Mi abuela preparaba unos postres riquí simos 

en el horno de barro del patio y a veces el abuelo nos 

llamaba, despue s de correr y jugar, para acercarnos a la 

sarte n que estaba sobre la cocina a len a (de hierro 

fundido), donde tení a listos unos huevos revueltos con 

panceta y pan...! y eso era como el premio!... ja! E ramos 

felices!  

Ser hu ngaros -descendientes- siempre fue un valor 

esencial para mí . Desde nin o me encantaba sentarme 

junto a mis abuelos para que me contaran historias de 

Europa, de Hungrí a, de su pueblo, en fin... el 

sentimiento de pertenencia lo he tenido desde siempre, 

gracias a ellos. En la casa siempre me llamaron 

„Sanyika”.. ja! Porque Sanyi era mi padre y esa manera 

de llamarme perduro  toda mi vida. 

Hoy, ser descendiente de hu ngaro significa para mí  

pertenecer a una dia spora que tiene valores comunes 

tan nobles y tan sinceros que me emociona. Soy 

argentino y honro a mi bandera celeste y blanca; pero 

ser hu ngaro significa llevar en la sangre la pertenencia 

a mis abuelos y la pertenencia a una Nacio n con 

historia milenaria, repleta de ejemplos grandiosos; con 

lo cual, todo me llena el alma de sentimientos cercanos 

al orgullo. 

¿Podrías comentar tus experiencias, por favor, como 

cónsul honorario? ¿Qué hace / trabajo tiene el 

Cónsul? ¿Que signifíca todo esto para Vos? Cuál es la 

belleza y si hay, los desafíos para Vos?  

Tenemos mucho trabajo de cooperacio n junto al 

Consulado en la tarea de ayudar a quienes desean 

iniciar tra mites, indicarles que  documentos deben 

recabar, indicarles quien/quienes pueden ensen arles el 

idioma. Gracias al KCSP hace muchos an os podemos 

tener la visita anual de becarios con altí simo nivel de 

educacio n e inteligencia que nos ayudan de forma 

extraordinaria en todos esos aspectos.  

Por otro lado, siempre estamos trabajando en conjunto 

con La Sociedad Hu ngara de SSMM de Villa Angela en 

todos los eventos patrios tanto de Argentina, como de 

Hungrí a; participando y haciendo valorar nuestra 

presencia en la sociedad de nuestra Provincia del 

Chaco. 
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Este an o 2020, tan especial debido al coronavirus, 

hemos logrado una manera de mantener muy alto la 

difusio n de la cultura y la historia de Hungrí a y sus 

relaciones con Argentina y Latinoame rica a trave s de 

un programa de charlas virtuales los dí as martes de 

cada semana junto al Becario Dr. Martí  Tibor. Esto nos 

colma de satisfaccio n por la calidad y cantidad de 

asistentes a dichas charlas. Las vamos a continuar hasta 

finales del mes de noviembre. Para mí  todo esto 

significa una gran responsabilidad, pero tambie n un 

honor porque representar al paí s de mi sangre tiene un 

significado muy profundo que me da obligaciones y 

derechos que debo respetar y hacerles honor. 

El Cónsul Honorario, qué tipo de cooperación tiene 

con la Embajada de Hungría en Buenos Aires? 

La Embajada de Hungrí a es nuestro soporte en todo. La 

cooperacio n es permanente. El Sen or Embajador, Dr. 

Gele nyi Csaba es el primero en ponerse adelante en la 

ayuda a la dia spora; la comunicacio n es permanente, 

fluida y perio dica, realmente es un placer trabajar con 

ellos. 

El Consulado, a cargo ahora de la Sra. Dra. Kalydy 

Vanda; colabora de forma permanente, au n en este an o 

lleno de grandes problemas debido al Covid y la 

cuarentena en nuestro paí s, se ha ingeniado de las 

distintas maneras virtuales de trabajar para poder 

ayudar en todo. 

Debo agregar que la ayuda permanente de AMISZ en 

nuestra comunidad chaquen a ha sido histo ricamente 

fundamental. La ayuda y el apoyo permanente desde 

hace de cadas y de cadas atra s, de la Federacio n de 

Entidades Hungaras de Argentina ha sido nuestra 

herramienta para conseguir las donaciones de la 

Fundacio n Bethlen Ga bor, gracias a ello pudimos 

mejorar y modernizar el edificio de la Sociedad 

Hbngara de Villa Angela. Es una relacio n institucional 

muy fuerte para Chaco porque demuestra la realidad 

de la cooperacio n con la dia spora. 

Al ser Cónsul Honorario, ¿tienes una filosofía, ideas 

que te gustaría seguir?  

Pienso que so lo trabajar es la u nica filosofí a. Ayudar, 

colaborar y ser u til desde lo que mis posibilidades lo 

permitan.  
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Yo tengo un suen o, que espero sea realidad muy pronto 

y estoy con la esperanza: „hermanar” a nuestra ciudad 

Villa Angela, con Szentendre; la ciudad-museo donde 

descansara n las reliquias de la dia spora chaquen a, que 

ahora han regresado por barco a Hungrí a — del mismo 

modo que nuestros abuelos llegaron a la Argentina 

hace 100 an os atra s- yo pienso que Villa Angela y 

Szentendre desde ahora tendra n algo en comu n muy 

representativo del espí ritu hu ngaro en la dia spora 

argentina. 

¿Cómo ves el futuro de la colectividad húngara 

chaqueña? 

Yo veo cada vez ma s el afa n de los ma s jo venes en 

aprender el idioma, en aprender de cocina y platos 

hu ngaros, de aprender bailes folclo ricos, de hecho 

tenemos un Ballet -Liliom- que es reconocido 

internacionalmente y un verdadero orgullo para todos. 

La colectividad hu ngara tiene referentes con 

experiencia que durante toda su vida han dedicado a 

nuestra dia spora todos los valores y el conocimiento 

que ahora las nuevas generaciones -ya vamos por la 5ta 

generacio n- reconocen y participan mucho de todas las 

actividades, participan de los campamentos en las otras 

provincias, se capacitan en becas que Hungrí a dispone 

para todos. Desde Chaco hemos realizado gestiones 

para que adolescentes descendientes de hu ngaros 

chaquen os puedan estudiar en el Instituto Balassi y 

otros este n ahora estudiando en la Üniversidad de Pe cs. 

La verdad es que el futuro es fanta stico teniendo en 

cuenta esta realidad. 

En tu artículo (véase Rólunk szól, en el número de 

septiembre, en la página 109) sobre la casa 

construida por tu abuelo, mencionaste de una 

manera emocionante que te acuerdas cuando tu 

abuela preparaba comida en el porche de la casa y 

tú corrías alrededor de dicha casa… Sueles pensar en 

lo que tus abuelos te dirían en estos días? ¿Qué 

pedirían a los húngaros que viven en el Chaco? 

Me da mucha risa esa ane cdota y es tierno recordar 

esos momentos de la nin ez, pero pienso que mis 

abuelos me dirí an que deberí a estudiar ma s el idioma 

hu ngaro y que ellos pensarí an que los hu ngaros del 

Chaco nunca dejen de valorar el espí ritu magyar y 

hacer todo lo posible para mantener siempre vigente 

nuestra identidad y pertenencia. 
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El 23 de septiembre arrancaron los nuevos cursos de 

hu ngaro en la ÜBA.  Dos niveles, ma s de 80 

estudiantes. ¡Increí ble! ¿Por que  tantos estudiantes? 

¿Co mo puede ser? La respuesta es simple. La mayorí a 

empieza porque el idioma es un requisito para obtener 

la ciudadaní a hu ngara. En ciertos casos hay que 

demostrar dominio comunicativo en hu ngaro. No se 

trata de un examen, lo que se pide es comunicacio n 

real en hu ngaro, poder entablar un dia logo. ¿Acaso no 

es un requisito lo gico? Si lo que quiero es ser hu ngaro, 

pues entonces debo hablar el idioma y entender los 

formularios que esta n en dicho idioma, conocer la 

cultura y las tradiciones de mis ancestros.  Creo que es 

lo mí nimo. Lo que exigen es muy claro:  

El nivel de cónócimientó del idióma requeridó para la 

naturalización presupóne una cómunicación 

bidirecciónal de nivel medió en húngaró, que incluye 

tantó la cómprensión cómó la expresión verbal. 

Al examinar el dóminió del idióma húngaró, nó se 

espera que el sólicitante hable un idióma literarió, pór 

ló que nó es un óbstáculó cómunicarse en un pósible 

dialectó, ni tampócó es un óbstáculó si la cómunicación 

nó presenta fluidez ó aparecen erróres de estructura, 

siempre y cuandó nó interfiera en la cómprensión del 

mensaje y lógre transmitir infórmación. 

El aspectó básicó para evaluar el nivel requeridó de 

dóminió del idióma es que el sólicitante cómprenda y 

hable el idióma húngaró al menós en el nivel de 

cómunicación necesarió para la vida cótidiana y sea 

capaz de establecer un diálógó, hacer preguntas y 

respónder a las preguntas que caracterizan la 

cómunicación diaria. 

IDIOMA HÜ NGARO EN LA 

ÜNIVERSIDAD DE BÜENOS AIRES 

SÜSANA BENEDEK 
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Luegó, cuandó llega la carta de ciudadanía y se prócede 

a la jura, el sólicitante declara su lealtad a Hungría 

durante el juramentó ó prómesa de ciudadanía, y se 

cómprómete a respetar la Ley Fundamental y las leyes. 

Teniendó estó en cuenta, durante la presentación óral 

también se examinará si el sólicitante cónóce lós 

símbólós y días festivós naciónales e históricós de 

Hungría. 

Siempre me hacen la misma pregunta: ¿cua nto tiempo 

necesito? En esta primera instancia parecerí a que lo 

u nico que importa es obtener la ciudadaní a, que el 

tra mite sea ra pido, que se cumpla con lo que piden, y 

que terminemos con esto cuanto antes.  Sin embargo, 

lo que ocurre a lo largo del curso es ma gico.  Lo que 

empieza como un tra mite burocra tico pasa a ser un 

camino placentero, lleno de sorpresas, de vibraciones, 

de estí mulos, de recuerdos que conmueven. Las 

palabras nuevas, la musicalidad de este nuevo idioma, 

los significados, los juegos de palabras, las maneras de 

entender la vida a trave s de las expresiones, van 

transformando los sentimientos de los estudiantes.  De 

pronto deja de ser un tra mite y es como un viaje al 

ma s alla , explorando un nuevo mundo lleno de 

atracciones y de misterios que queremos comprender. 

 El idioma hu ngaro es aglutinante, por lo que las 

palabras terminan siendo kilome tricas. Me fascina ver 

cuando los estudiantes empiezan a desmenuzar la 

palabra, a desarmarla, para ver cada marca e ir 

entendiendo y comprendiendo lo que significa.  

La Facultad de Derecho de la ÜBA  
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Por otro lado, los alumnos van viendo co mo se forman 

las palabras en hu ngaro.  No se inventan nuevas 

palabras para significar algo, sino que  se van 

describiendo los feno menos que ocurren para 

nombrar algo.  Por ejemplo:  

 Üna nube: es vapor que sube (felho ) 

 Pasaporte: no dice pasar la puerta, dice carta para 

el camino (u tleve l) 

 De nada: se dice de corazo n. Aparece la palabra 

corazo n (szí vesen) 

 Para nombrar a la madre o al padre se an ade la 

palabra dulce: e desanya 

 Pelo canoso y oton o es la misma palabra (o sz): 

perdemos pelo, como pierde las hojas el a rbol y a 

su vez cambia de color. 

 La loma de burro, para controlar la velocidad de 

los autos en la calle, se dice policí a acostado. 

¡Genial! Hace el trabajo de policí a, ¿o no? 

(fekvo rendo r) 

 El policí a en hu ngaro es el vigilante del orden 

(rendo r) 

 El hermano en hu ngaro combina dos palabras: 

sangre + cuerpo. (testve r) ¿No es genial? 

 El hogar y la patria son la misma palabra (hon, 

otthon, haza, ha z) Eso habla de lo importante que 

es para el hu ngaro la patria, es su hogar. 

 El verbo explicar contiene la nacionalidad: magyar, 

magyara zni. Es tan lo gico. ¿En que  idiomas puedes 

explicar mejor? ¡En tu propio idioma, el hu ngaro!  

Es como si en espan ol explicar se dijera: 

espan olear. 

 La revolucio n en hu ngaro se expresa con el verbo 

hervir, hierve, hay hervor (forradalom) 

 Sol y dí a son la misma palabra (nap).  Siete y 

semana son la misma palabra (he t).  

 Biblioteca es almacenamiento de libros (ko nyvta r), 

la caja para pagar serí a almacenamiento de dinero 

(pe nzta r), el almanaque el alamcenamiento de dí as 

(napta r), el diccionario el alamcenamiento de 

palabras (szo ta r), la farmacia el almacenamiento  

de medicamentos (gyo gyszerta r). 
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 El medicamento es el producto que cura 

(gyo gyszer). 

 El abogado es el que defiende un asunto (u gyve d). 

 La babosa es el caracol desnudo (meztelen csiga). 

 Arroba es lombriz (kukac). 

 Te lo resumo se dice: te lo digo en una ca scara de 

nuez (dio he jban) 

Podrí a seguir enumerando ejemplos por horas.  Es un 

idioma maravilloso, que los estudiantes van 

descubriendo y quedan deslumbrados. Lo que 

empieza como una obligacio n termina siendo algo 

placentero, como un viaje en un parque de 

diversiones. Se enganchan, y ya no lo hacen 

SOLAMENTE por la ciudadaní a, lo hacen porque les 

gusta, porque sienten intere s, porque los conecta con 

sus historias y disfrutan ese camino. Experimentar ese 

cambio que hacen conmueve y siento que todos van 

recuperando identidad, que los corazones se van 

tin endo de rojo, blanco y verde. 

Quisiera cerrar con algunos comentarios de mis 

estudiantes. ¿Que  significo  para vos aprender 

hu ngaro? 

Fue encóntrarme cón mis raíces. Un sueñó cumplidó, un 

desafíó.  

Para mí estudiar húngaró fue una experiencia divertida 

y enriquecedóra, que me sacó de mi zóna de cónfórt 

para entender una gramática cómpletamente distinta. 

Para mí estudiar húngaró significa identidad, me da la 

ópórtunidad de cónectarme cón mis antepasadós 

európeós y sentirme parte de ellós a través del lenguaje. 

Es un idióma desafiante y cómplejó y llegar a expresar 

un pensamientó, una idea en ese idióma me hace sentir 

muy especial.  

Estoy feliz. Misio n cumplida. ¡A seguir trabajando! 
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La mama  de Victoria, Nicola s y Matí as Perelman es 

lectora habitual de Ro lunk szo l. Dado que la familia 

vive cerca del Club Hungaria cuando surge la 

oportunidad, esta n felices de unirse a la vida del Club; 

conocen nuestra comida, son visitantes del mercado 

naviden o y los nin os se han familiarizado con las 

bellezas del idioma hu ngaro por segundo an o 

consecutivo. Le pregunte  a su madre. 

Además de las muchas actividades de Cieló, ¿pór qué 

decidierón apróvechar la ópórtunidad de aprender 

húngaró este añó? 

El an o pasado, tanto Victoria como Nicola s habí an 

estudiado hu ngaro en el colegio durante 3 meses. Esta 

experiencia les resulto  sumamente interesante, no 

solamente por aprender un idioma tan diferente al 

espan ol o al ingle s (que tambie n estudian), sino  

tambie n por poder conocer un poco de la cultura 

hu ngara. Por eso, este an o quisimos repetir esta grata 

experiencia y sumar a Matí as que este an o empezo  la 

escuela primaria. 

  ¿Cómó les resulta el idióma? 

El idioma les resulta fa cil de pronunciar aunque 

todaví a no pueden armar frases por sí  so los en 

hu ngaro. Las canciones las aprenden con facilidad 

como tambie n el vocabulario. 

¿Cómó experta en lingüística, ¿cómó ves el idióma 

húngaró?  

El hu ngaro es un idioma muy particular, ya que al ser 

uno de los pocos idiomas de Europa que no pertenece 

a la familia de las lenguas indoeuropeas, hace que sea 

muy difí cil de aprender como segunda lengua. Sin 

embargo, no resulta demasiado complicado de 

pronunciar para los hispanohablantes, ya que 

fonolo gicamente no difiere tanto del espan ol. El 

hu ngaro me parece un idioma muy interesante y tiene 

una cadencia hermosa.   

MIS HIJOS ESTA N APRENDIENDO 

HÜ NGARO! 
PADRES DEL SAN LADISLAO 

ANNA VA GA SI-KOVA CS 
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¿Cómó ven el desarrólló del nivel de lós niñós desde 

Marzó?  

Notamos un avance en su nivel y vemos que saben 

varias canciones o algunas frases en hu ngaro. A veces 

se dicen algo entre ellos en hu ngaro a modo de co digo, 

sabiendo que no entendemos lo que dicen.  

¿Cuál creen que sea su gradó de dedicación cón la clase? 

En general tienen un alto grado de dedicacio n con la 

clase, tratando de conectarse a tiempo y preparando 

las tareas pedidas. 

¿Se escuchan palabras/canciónes en húngaró de lós 

niñós en casa? Si es así, cuáles?  

Sí , nos cantan todas las canciones que aprenden. 

Siempre cantan Vicki, Nico, Mati Jo  Reggelt... y ven 

otras canciones en videos en internet de Gyerekdalok. 

Saludan a veces en hu ngaro a los familiares, nos dicen 

los colores que recuerdan en hu ngaro y los nu meros 

que Nicola s aprendio  a contar hasta el 100.  

En la clase 
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AMENNYIBEN SZI VESEN I RNA/KÜ LDENE CIKKET, 

RECEPTET, VERSET A HI RLEVE LBE, VAGY KE RE SE, 

KE RDE SE LENNE, FORDÜLJON 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!  

MINDENSZENTEK NAPJA 

NOVEMBER 1. 

Mindszentynum, az 

Argentínai Katolikus Magyarok 

Szövetségének                                

online megemlékezése 

 

ZRI NYI IFJÜ SA GI KO R 

E VZA RO JA 

NOVEMBER 14-E N 11:00 O RAKOR 


