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HAT NEM PARADOX?

Most, amikor nap mint nap annyi halalhírrol ertesulunk, es
a mindennapok megszokott kerdeseve valt, hogy Ma hany
embert vesztettünk el? a világ különböző tájain, az ember
kicsit megtorpan, megall, es elgondolkodik az emberi
esendosegen, az elet torekenysegen. Altalaban, amíg
nincsen nagy baj, nem az a kerdes, hogy mit hagyunk majd
hatra, hanem, hogy mit viszunk magunkkal, mi lesz a mienk.
Tisztan cseng a fulemben az ifjusagi istentiszteletek
nepszeru eneke: „Kincseket, kincseket ne a foldon
gyujtsunk, / Hol a rozsda megemeszti, tolvajok ellopjak, es
nem marad kincseinkbol semmi.”
Akkor megis, mit viszunk magunkkal? Mi az, ami a mienk
marad foldi eletunk lenyomatakent?
„Az emberek elfelejtik, amit mondtal, elfelejtik, amit
cselekedtel, de sosem fogjak elfelejteni, ahogyan melletted
ereztek magukat.” /Maya Angelou/
Hiszem azt, hogy minden talalkozasnak celja van az eletben,
es minden szonak, elejtett megjegyzesnek, arckifejezesnek
hatasa van – sokszor nem is gondolnank mekkora. Egy
fejcsovalas, ami elbizonytalanít. Egy kacsintas, ami
megerosít. Egy szajbiggyesztes, ami megsemmisít. Egy
mosoly, ami felemel. Mindennek helye van az eletben, es
MINDEN VALAKIHEZ KOTHETO. A szomszedhoz, az
orvoshoz, a testverhez, a tanarnohoz, a portashoz... hozzam.
Egy erzest, egy hangulatot, egy gondolatot ebresztunk
tetteinkkel, ami a masikban tovabb el, es az emlekunkkel, a
lenyunkkel egybeforr. Ez lesz a mienk orokre.
Hat nem paradox? Azt visszuk magunkkal, azt orizzuk meg,
amit itthagyunk. Az a mienk, ami rolunk az emberekben
tovabb el; legyen az ennek a hírlapnak a majdani
nosztalgikus emleke, legyen az az 1848-as szabadsagharc
vertanuinak onfelaldozasa, legyen az az ’56-os hoseink
bator kiallasa.
Mi lett az ovek? A nevuk, az emlekuk osszeforrt a
szabadsaggal, immar orokre. Ez lett az ovek, ezt vittek
magukkal, es ezt hagytak hatra.
Az emlekukhoz melto megemlekezest szerettem volna
szerkeszteni, szervezni, szeles osszefogasban, LatinAmerika minden magyar kozossegenek, ami nagyon sok
idot, energiat vett igenybe. Ezert csuszott a hírlap oktoberi
szama.
Szívelyes udvozlettel maradok szolgalatukra,
a Rolunk szol szerkesztoje,
Vagasi-Kovacs Anna
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MARTI TIBOR

OKTOBER 6.
AZ ARADI VERTANÜKRA
EMLEKEZTÜNK

Az 1848–49-es szabadsagharc veget jelento vilagosi
fegyverletetel (1849. augusztus 13.) utan a csaszari
haditorvenyszek ítelete alapjan 1849. oktober 6-an 13
honved fotisztet vegeztek ki Aradon. Martírhalalukkal
egy napon vegeztek ki Magyarorszag elso
miniszterelnoket is Budapesten.
Dessewffy Arisztid, Kiss Erno, Schweidel Jozsef,
Poltenberg Erno, Torok Ignac, Lahner Gyorgy, Knezich
Karoly, Nagysandor Jozsef, gr. Leiningen-Westerburg
Karoly, Aulich Lajos, Damjanich Janos, gr. Vecsey Karoly
tabornokok es Lazar Vilmos ezredes, valamint
Batthyany Lajos miniszterelnok halalanak napja a
forradalom es szabadsagharc verbe fojtasanak
szimboluma lett.
Oktober 6-an a „Historia y cultura hungara” virtualis
eloadassorozat kereteben emlekeztunk meg az aradi
vertanukrol es gr. Batthyany Lajos martír sorsu
miniszterelnokrol. 171 eve ezen a napon eletuket es
veruket adtak a szabadsagert, hazajukert es
honfitarsaikert. A megemlekezesen felideztuk, hogy az
1848-1849-es szabadsagharcot koveto megtorlas soran
kb. 150 fot vegeztek ki, sokakat rogtonítelo bírosagok
ítelete nyoman vagy egyenesen bírosagi vegzes nelkul.
Hoseink ok, akik eletuket aldoztak Magyarorszag
fuggetlensegeert.
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Kivaloan felkeszult, honvedekbol allo seregeiket
szamos csataban gyozelemre vezeto tabornokok (az
aradi tizenharom kozul 12 tabornok es egy ezredes
volt), Batthyany szemelyeben pedig az egyik legosibb
magyar fonemesi csalad tagjanak, koztiszteletben allo,
sikeres politikus eletet torte derekba a becsi udvar
bosszuja. A kivegzesek idopontjanak idozítese is
jelezte: a halalos íteleteket eppen a becsi forradalom
kitoresenek elso evfordulojan hajtottak vegre. A
megemlekezest koveto beszelgetes soran is elhangzott,
hogy az udvar cinizmusa masban is megnyilvanult: a
Szechenyi Istvan altal megalmodott Lanchíd atadasara
1849. november 20-an, roviddel az aradi vertanuk
kivegzese utan kerult sor: a Magyarorszagot
teljhatalommal kormanyzo, az aradi vertanukat
kivegezteto, gyulolt Julius von Haynau haladt at rajta
elsokent. (Nem kevesbe megdobbento arra gondolni,
hogy egy evszazaddal kesobb, 1949. november 20-an
Rakosi Matyas jelenleteben adtak at a masodik
vilaghaboru vegen a nemetek altal felrobbantott,
ujjaepített Lanchidat.)
A szabadsagharcot koveto megtorlas soran a „bresciai
hienakent” elhíresult verszomjas Haynau tabornok
peldat kívant statualni. Sok tragediat okozo
mukodesenek az aradi tizenharom mellett masok is
aldozatul estek. Arvak es ozvegyek maradtak utanuk,
csaladok nyomorodtak meg.
Musorunkban a megtorlas tobbi aldozatarol is
megemlekeztunk: felideztuk Rakosi Viktor (1860–
1923) Korhadt fakeresztek (1909) c. novellaskotetet,
amelyben az íro a szabadsagharc kozkatonainak, a
kozember sorsat mutatta be megindíto modon. Olyan
embereket, akik veruket vagy boldogsagukat adtak a
nagy, kozos ugyekert. Ilyenek a Korhadt fakeresztek
hos lelku kisemberei. 1848-49 forradalmanak es
szabadsagharcanak aligha allítottak szebb emleket,
mint ebben a novellaskonyvben.
A megemlekezes kereteben a vertanukhoz kapcsolodo
tobb erdekes, kevesbe ismert forrast is bemutattunk: a
resztvevok lathattak a pesti Szent Rokus plebania
halotti
anyakonyvenek
gr.
Batthyany
Lajos
miniszterelnokre vonatkozo, szomoru bejegyzeset:
„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 kapcsolodo megjegyzest: „ideigh a barátók
kriptájába lőn elhelyezve”.

Az aradi vertanuk portreival egyutt felideztuk utolso,
csaladtagjaikhoz írt leveleik egy-egy reszletet is, ezeket
nem lehet megrendules nelkul olvasni. Nagysandor
Jozsef tabornok utolso mondata ez volt kivegzese elott:
„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 martírok kozul tobben a jovonek,
nemzetunk mai ifjusaganak is uzennek. Kiss Erno
tabornok 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. Kivegzese elott
Aulich Lajos ezeket a szavakat mondta: „Szólgáltam,
szólgáltam, mindig csak szólgáltam. És halálómmal is
szólgálni fógók.” Sokunk szerint a mai kor egyik
legnagyobb hianya a szolgalo lelkulet. Erdemes
tudatosítanunk, hogy a kozossegek, így a diaszporaban
elo magyarsag megmaradasanak egyik garanciaja is a
kozossegekert vegzett szolgalat.
Megemlekezesunk vegen meghallgattuk Kossuth Lajos
aradi vertanukat kegyelettel meltato szavait; az 1890.
oktober 6-i aradi megemlekezo unnepsegre turini
szamuzeteseben, fonograffal rogzítettek Kossuth Lajos
unnepi beszedet:
„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!”
Dicsoseg a hosoknek!
Az eloadas megtekintheto a „Historia y Cultura
hungara” YouTube csatornajan.
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Ahogy a Zrínyi Ifjusagi Kor kereteben hagyomanyosan
ugy nevezzuk meg ‘56-ot mint “A legtisztabb
forradalom”, most ket ellentetes fogalomra epítjuk fel
az iskolank pandemias eve videoba foglalt
tiszteletadasat:
“Zsarnokok a zsarnokságról — Magyarok a
szabadságról”
Nepunk legsotetebb, legfelelmetesebb es legigazsagtalanabb korszakat, elkerulhetetlenul forradalom es
a legegyenletlenebb szabadsagharc kovette. Az egesz
vilagot megrazo magyar hosiesseg szelleme dontotte le
kesobb a szovjet kommunizmus osszes falat!
Manapsag is talalhatunk zsarnoksagot az egesz vilagon!
Egyre jobban kell kiallni a szabadsagunkert, emberi
jogainkert! Ilyen ihlettel allt ossze egy kis eloadocsapat,
hogy verssel, enekkel, keppel, filmmel, tavaszi viraggal
es oszi levelekkel beszeljuk at a zsarnoksagot es a
szabadsagot! Az europai osz es a del-amerikai tavasz
talalkoznak egyetlen, kitarto felkialtas alatt!
Hogy beomoljon minden letezo katakomba, hogy a
zsarnokok eltunjenek a fold színerol, hogy a nepek
szabadsaga megvalosuljon!
Es, hogy a magyar nyelv szepen megírva, szepen
kiejtve, gyonyoruen enekelve eljuthasson minden
magyar csaladhoz. Iden azonban a tartalom egy resze
spanyol nyelven is megjelenik, hogy a Forradalmunkat
es Szabadsagharcunkat megertse minden velunk/
mellettunk tarto nem magyarajku erdeklodo. Oktober
vegen lesz bemutatva/elerheto a halon.
Eloadjak: Balogh Kovacs Jonas, Fuchs Monika, Gryllus
Dániel (Kaláka, Magyarország), Jeszenszky-Böhm
Zsuzsanna,
Kiss
Borbála,
Knapecz
Kata
(Magyarorszag), Makkos Zsofi, Lencz Karoly, Pal Istvan
“Szalonna” (hegedumuvesz, Magyarorszag), Szi
Andrea, Domingo Szi Lara, Tóth András
(Magyarorszag), Urmosi-Incze Hunor (Erdély),
Ürmösi-Incze Mária Terézia (Erdély), Zaha
Alexandra, Zólyomi Kati.

6

HELTAI JENO: SZABADSAG
/részlet/

Tudd meg : szabad csak az, akit
Szo nem butít, feny nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyulolhet, szerethet,
A latszatot lenezi, meg nem ovja,
Nincs letagadni, titkolni valoja.
Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkat hazugsag nem fertozi meg,
Aki ures jelszokat nem visít,
Nem altat, nem íger, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hu becsuletehez,
Batran kimondja, mit gondol, mit erez.
Nem nezi azt, hogy tetszetos-e,
Sem azt, kinek ki volt, es volt-e ose,
Nem bamul gornyedon a kutyaborre
S embernek nezi azt is aki pore.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, megis valaki,
Vagy forro, vagy hideg, de sose langyos,
Tuzet foloslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul ra soha senkire.
Nem all szemebe huzott vaskalappal,
Mindeg kevelyen szembe nez a Nappal,
Vallalja azt, amit jo tarsa vallal,
Es gyozi szívvel, gyozi vallal.
Helyet megallja mindeg, mindenutt,
Tobbszor cirogat, mint ahanyszor ut,
De megmutatja olykor, hogy van okle....
Szabad akar maradni mindorokre.
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ZOLYOMI KATI

“CSAK AZ ORANGYALOK TÜDJAK”
— Másódik eset —

E sorok elolvasasahoz bizonyos tag esz, de talan
legfobbkeppen hit kell! Szerencses vagyok, hogy velem
tortent meg, es hosszu ido utan meresz is, hogy most itt
megosztom ismeretlenek elott is! Az elozo “Rolunkban”
kezdtem el, nem veletlenul, így hat vallalom a folytatast,
a csodaknak tuno “angyalos esetek” szereny
tovabbboncolasat!
Bolygonkon inogunk, egymas mellett, sajnos nem
mindig osszhangban mi, az “elolenyek”. Viszont csak az
allatok es a gyerekek orzik meg az osztont, a
bolcsesseget es az igazi josagot, artatlansagot. Az allat
egesz eleten at, viszont a gyerek elveszti, ahogy megno
es fejlodik (fejlodik?). Bebizonyosodott, hogy az allat
“erez, lat es hall” dimenziok hatarain (letezik a hatar?)
is tul. Azonos modon a gyerek is! Minel kisebb a gyerek,
annal termeszetesebb, hogy “atlepi” azokat a
megszabott “vonalakat” es jatszik veluk, kommunikal a
“masik oldallal” (van ellenkezo oldal, vagy a mienk
hasonmasa, es csupan arreb van?). Ha felnott korban is
megtehetnenk, tobb mint valoszínu, hogy bele is
zavarodnank! Azert veszítjuk el ezt a kepessegunket
(is). Aki nem veszti el vagy “kozvetítove” valik es
fejleszti, vagy egyszeruen belebolondul…
Haromdimenzios vilagunk mellett suhan el, a korul
tancol a negyedik is.
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Errol
a
negyedikrol
meselek,
hogy siman
szorakoztassalak, hogy esetleg eszedbe jusson sajat
elmenyed, vagy csupan, ahogy en: higgy.
Evekig voltam egy intelligens, muvelt, kulonos
humorerzeku, szigoru magyar idos ozvegyasszony
kíseroje. Minden nap negy-ot orat toltottem vele.
Kezdetben nehez volt, mindkettonknek. Neki “intruder”
voltam, mert megzavartam intim eletet, szokasai
megfigyeloje lettem, beleszoltam a kosztjaba, “a
biztonsag kedveert” eszebe juttattam dolgokat. Mivel
mind a ketten hatarozottan szerettunk “okosan”
tarsalogni, nevetni, az elso napok elteltevel szepen
elfogadtuk egymast. Nekem kellemesse valt a
feladatom, az asszony pedig “megszeretett” engem.
Bizalmasok lettunk, elveztuk egymas tarsasagat, es a
humorunk megoldotta a legsulyosabb helyzeteket is.
Mult az ido, es pesztonkazasom egyre inkabb
aggodalomma valt. Asszonykam memoriakepesseget
egy
altalanos
“zurzavar”
es
feledekenyseg
helyettesítette. Mar nehezebb volt a beszelgetes,
ritkabb a nevetes, de azert a szeretet epsegben maradt.
Egy delutan, megerkezesem oraja elott ot perccel, az
asszony elesett es csíporepedessel korhazba
szallítottak. Ütanasiettem. A szep regi epulet harmadik
emeleten helyeztek el. A kistermeture zsugorodott
teste meg aprobbnak hatott a hofeher, kikemenyített
lepedo alatt. Csillapíto hatasa alatt volt meg, bekesen
szundikalt. Melleultem, az agy szelere, es ovatosan
megfogtam a kezet. Hetekig fekudt benn. Protezishiany
miatt addig halogattak a mutetet, míg mar beforrt a
csontja. Viszont nem javult. Szemei atneztek rajtam,
mar nem engem kerestek mint korabban szoktak. Jo
etvagya azonban segített: ez volt az egyetlen
kommunikalasunk: szajba adtam, kanalrol kanalra az
etelt, friss vízrol gondoskodtam es sokat meseltem neki
mindenfelerol, míg ismet korulfonta az alom. Naprol
napra gyengebb lett, kezdte elhagyni ot az elet.
Egy delutan, amikor betoppantam a szobajaba,
vidaman fogadott, es meglepetesemre, az agy szelen ult.
Boldogan, igyekeztem leulni 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 latom, ahogy
rammutatva “bemutat” egy “valakinek”, aki ott ül az
ágy szélén…)
Szejjelneztem, a masik agyban eppen kezeltek egy
beteget. Kerdeztem az apolonotol:
“Véletlenül ma járt itt valaki az asszónykámnál? Történt
vele valami különös?”

“Nem” (valaszolja a fiatal lanyka, míg folytatja dolgat)
“viszónt szóltak az előző turnusból, hógy már tegnap este
óta hangósan és az “önök” nyelvén (a magyarra utal)
beszélget magában és nagyókat nevet.”
Mire visszafordítottam a fejem mar engedelyt kaptam,
hogy leuljek, hiszen “a baratom eppen elment” jelezte
kisse csalodottan az asszony. Vagy egy hetig
ismetlodott a helyzet olyannyira, hogy mar tudtam
hova ulhetek le es hova nem. Megtudtam azt is, hogy az
uj “latogato” kb. 40 eves, gondor, barna haju ferfi, hogy
sotetszurke oltonyben szokott jonni, kiskalappal, es
kezei nagyok, melegek es kifejezoek es, hogy nagyon
szepen beszel magyarul is (is?), ill. olvasott es muvelt!
Meg azt is (ezt hallvan is megdermedtem), hogy ketszer
-haromszor nem egyedul jott! Egy delutan szomoru
arccal fogadott az asszony. Elmondta, hogy a baratja
ertesítette, hogy “egyelore” mar nem fog jonni, mert
megváltozott a helyzet…

“Kivel fógók beszélgetni?” — panaszkodott…
“Hát velem, mint mindig!” — valaszoltam, es egy nagyot
sohajtottam, szinte megkonnyebbulve.
“Ah, az nem ugyanaz!” — sopankodott…
Az asszony mar nem kerult haza a szep hazaba, hanem
oregotthonba vittek, „esetleg még sikerül elérni, hógy
lábra álljón”. Mert ugyan, es az orvosok nem ertettek az
okat, az asszony mar nem tudott felallni. Bar allította,
hogy o all, jar es “szaladni is tud”.
Elkeseredve fogadtam el ezt az uj valosagot. Szoval mar
az aggok otthonaban folytatodott a szolgalatom. Ha
szepek voltak a delutanok kivittem (vagyis toltam a
kerekesszekevel egyutt) az utcara, kavehazba is. Vagy
egy ev telt el, míg egy nap megint azt a “kulonosen”
boldog arckifejezest ismertem fel az arcan:
“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?” —kerdeztem onfeledten.
“Hát ő, akinek az ölébe akartál ülni! Hahaha”

Saccolasom szerint ket het telhetett el. Ezalatt az
asszony beteg lett, egy delutan azt kerte tolem, hogy:
“Szóljál kérem, ha jön a Kati!” — vagyis mar nem ismert
ram…
Hajnalban ertesítettek, hogy elhunyt, elaludt. Mosollyal
a szajan.
Azota megerosítettem gyanuimat. Mar hallottam,
olvashattam is a haldoklokat kísero angyalokrol. Oket
hívjak “fekete angyaloknak”, mert a tanuk sotet
oltozetben írjak le oket. Mint az asszonykam is. Mindig
ferfiak, kozepkoruak es nagyon kedvesek. Sem
angyalok, sem emberek. A kozeput szolgai. Szolnak,
hogy keszulnod kell. Feladatuk az, hogy felkeszítsenek
a masik “allapotra”, dimenziora, az “alagut” vegen
latszo vilagossagra! Errol, majd a kovetkezokben írok,
csaladomban
megtortent
esetrol
(draga
Nagymamammal).

Arrol is tudunk, hogy a haldoklo betegek nagy hirtelen
ugy tunnek, mintha rendbe jonnenek, es aztan megis
elhunynak. Ez talan azert lehet, hogy az utolso foldon
toltott idejuket tehesse szebbe a “fekete angyal”. A
korhazakban nagyon gyakoriak, mar “megszokottak”
ezek az esetek: elfogadott teny az orvosok, apolok, sot
meg a takaríto szemelyzet koreben is! Hiszen ok
hallgatjak meg a betegeket, ok tapasztaljak nap mint
nap a halal ezerfele valtozatat!
Nagyon erdekes az is, hogy ezek annyira megrazo
elmenyek, hogy sokmindenki el is felejti, hogy atelte. Pl.
az a sebeszorvos esete, aki evekig feledesben tartotta
azt, hogy egy mutetasztalrol a paciense “tukormasa”
felallt es egyszeruen elsetalt egy magas, vadidegen,
sotetruhas ferfival…
Ide-oda csuszkalnak neha a dimenziok? Vagy megy s
jon a hitunk? Talan tulsagosan feluletesek lettunk?
Az eletunk soran millio rendkívuli helyzet vesz korul.
Ha megfigyelokepessegunk nem ment volna annyira
tonkre a nagy rohanasban (hova sietunk?), kívancsian
felfigyelnenk a tunetekre, a jelekre. Ha erzekeink
egeszet hasznalnank, eszrevennenk azt, hogy a kozony,
a rutin, a lapos oraink hirtelen mas színu arnyalatot
kapnak, atsuhan mellettunk az ismeretlen csodaja, es
ranktekint az eg!
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Pillanatkep a “Szerelmes angyal” filmbol

Regi festmenyek is abrazoljak oket

A beteg mellet talan ott ul az angyala is…

“Ne aggodjatok, mar amugy is mennunk kell…”

Az angyal kezeben vígasz, beke, nyugalom…
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GONDOLATOK A MAGYAR NYELVROL
BENEDEK ZSÜZSI

MAGYAR NYELV:
A KEPEK VILAGA
Miert olyan vonzo szamomra a magyar nyelv? Mi teszi

annyira erdekesse? Egyreszt a tokeletes nyelvtani
felepítese, de masreszt az, hogy kepekben beszel,
mondhatjuk azt, hogy kepies nyelv. Olyan mint egy
vetítes. Kiejtunk egy szot es szinte latjuk magunk elott
a kepet. Tobbet tudunk kifejezni, mint ami a szotarban

van. A valosag nyelve, kristalytiszta nyelv. Minden
ragnak jelentese van es olyan, mintha a vilag
teljessegeben
bolcseletet

gondolkoznank.
tartalmaz

es

A

nyelvunk

minden

nagy

fogalom

visszavezetheto a legvalobb kezzelfoghato valosaghoz.

De lassunk peldakat. Mirol is beszelek? Vegyuk elo azt
a szot, hogy sejt. Mi egy sejt? Ember, allat, noveny
szervezetenek legkisebb alaki, elettani, fejlodesi
egysege. Tehat valami nagyon nagyon kicsi. Valami
iciri-piciri. S ha azt mondom, hogy sejtem, akkor

beugrik a kep: kicsi. Kicsit tudok rola. Inkabb
valamilyen erzesunk van az ugyrol mint tudasunk. A
sejtelem homályos megérzés. Március elején nem
is sejtettuk, hogy micsoda ev var rank, nem is
sejtettuk, hogy 6 honapig karantenban leszunk. Ki

sejtette ezt? Senki. Vagy ha hetkoznapi dolgokra
gondolunk, azt szoktuk mondani, halvany 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? Egyreszt a szankban levo
testresz neve, de azt is jelenti, hogy azzal az ember
valamit fog, tart. Ehhez rakosgatunk uj ragokat, es így
keletkeznek tucatszamra az ujabb szavak, mint peldaul
fogsag, fogamzas, fogda, fogoly, fogad, kifogas,
foglalkozni...
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Meg az elvont „fogalom” szavunk is hu a valosaghoz,
hiszen a fogalom fog valamit, fog egy jelentest. Milyen

erdekes peldaul az a kifejezes, hogy fogd be a szadat.
Aztan peldaul ilyen is lehetseges: megfogta a festek,
befestodott, foltos lett. Nem remek? Ez tobbszorosen
is kepszeru, igazi latvany, ahogyan a festek fogja az
anyagot, nem akarja elengedni.

Persze jelkepes,

hiszen nem a kezevel fogta meg... De van ennel meg
erdekesebb is: fogta magat es elkezdte atalakítani a
hazat. Ezek a szavak, kifejezesek mind azonos szohoz
kapcsolodnak, de mast es mast jelentenek.

Ertjuk,

tudjuk mit jelent az alapszo, es minden uj fogalom

visszakanyarodik ehhez. Igazi nagy gazdagsagrol van
itt szo! A magyar nyelv a kepek vilagat tarja elenk.
Tulmutat az ertelmen. Amikor mondunk valamit, azt
kepekben latjuk. Amulatos ez a szo is: kep.
Figyelj csak: kepes leszek azt megcsinalni. Ha

megteszem, lesz kep rola. Ott lesz, tehat kepes vagyok
ra, vagy esetleg keptelen. Mert amit nem vegzek el, azt
le sem tudom fenykepezni, arrol nincs kep, nem tudok
kepet festeni magam ele. Na, meg amikor azt mondjuk,
képzeld el mi történt Jóskával! Ha azt mondom

kepzeld, el, parancsolom, hogy lassad a kepet, kep lesz
belole.
Képessége van valamire, meg tudja tenni, valóra
valik, keppe vali. Egy

kepzesre megyek, ahol

kiképeznek engem. Hát nem csodás? Viszont ha

mas kepem van valamirol, mast gondolok, akkor azt
mondom: ne haragudj en maskeppen gondolkozom.
Mas kepet latok. Egyertelmu a szo jelentese, nem?
Csak

legyunk

kepesek

megorízni

draga

anyanyelvunket, ezt a gazdag nyelvet, amelyik
mindennap meglep minket ujra es ujra.
Oktober honapban vagyunk. Nem lehet kihagyni a
forradalom szavunkat. Forr az alapja: hő hatására
legnemuve kezd valni, es bugyborekolva mozgasban
van.

14

Nyelvunkben mind rajta lehet kapni a valosagot a
fogalmakban.

mozgast,

Az elnyomott osztalyok forrnak,

felkelest

szerveznek,

egy

gyokeres

atalakulast, egy uj rend letrehozasat keresik. Amikor a
víz forr, a bugyborekok mozognak, a meleg arad, az
emberben felebreszti a szabadsagharcok kepet, a
lazadozo nep kuzdelmet egy valtozasert. De a torott

csont is forr, osszeforr, osszenovoben van, egyesul. A
forradalomban is egyesul a nep egy celert! Forras: a
foldbol termeszetes uton elotoro víz es ennek helye.
Ezek utan ertheto, hogy azt is jelenti, hogy ok, teny,
amelybol valami ered, szarmazik. S így a forradalom

szonak meg tobb ereje van. S ha szetszedem ezt a szot:
FORR A

DALOM!!! SZABADSÁG! FORR A VILÁG

BÚS TENGERE, Ó MAGYAR!
Utógondolat
Tollas Tibor versebol, Bebadogoztak minden ablakot,
szeretnem idezni az elso es utolso versszakot.

Ezt

tettek akkor, 1956-ban. Elvettek a remenyt, az utolso
csepp szabadsagot 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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BENEDEK LASZLONE MICSINAY MARIA

Zrínyi Ifjúsági Kör
Nyelvcsiszóló tanfólyam anyagából

FENYESITSÜK A NYELVET, HOGY
NE ROZSDASODJON MEG MAGYAR
NYELVTÜDASÜNK

A Zrínyi Ifju sagi 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____dogal____on, f____ord, forte____, gereb____e,
go____a, gomo____felho, gombo____u, gyap____u,
gyu____toszenvede____, halpikke____, he____egy,
he____, he____a, hangyabo____, hoakada____,
homa____,
huve____ku____,
____ardaszege____,
____egkrista____, ____ogsege____, kakastare____,
kalama____ka, kara____, kete____, klub____uk,
konvo____, korcso____a, kova____og, ku____torog,
laka____os, lesu____ed, ____ukacsos, ma____alis
Írd a kiejtett alakok mellé a szabályos
írásmódjukat!

[eddzo ] = ________

[haggyan] = ________

[teccik] = ________

[o zsdi] = ________

[maddzag] = ________

[jaccik] = ________

[mingyart] = ________

[minnya jan] = _____

[kabzsi] = ________

[punkozsd] = ________

[peddzi] = ________

[hakcso] = ________

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
vada szokat!



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



Megjo tt
a
kedve
ahoz,
papí ra llatka kat hajtogatson.



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

a

ce lon,

meg

ne

lo dd

hogy

a

afe le

Hányféle határozót lehet –val, –vel ragos főnévvel
kifejezni? Egészítsd k i a móndatók at a megadótt
szavak –val, –vel ragós alakjával! Milyen helyesírási
alapelvek érvényesülnek a –val, –vel ragós főnevek
helyesírásában?
A fecskek nagy ________ (gond) nevelik fiokaikat az eresz
alatti feszekben.
Az
ablakparkanyon
egy
banatos kismadarat
pillantottam meg leszegett ________ (szarny).
Egy ________ (gally) hesegette el a szemtelen legyeket a
zamatos dinnyerol.
Sokat bajlodott a szazeves nyirkos hazban a ________
(doh).
Boldogsagtol piroslo ________ (arc) toppant be a szobaba.
Egy ________ (arnyalat) vilagosabb tapetat szeretnek a
nappaliba.
Tobb ________ (kosar) hazavihettek a finom, ropogos
cseresznyebol.
Szemmel lathatoan ________ (kedv) fogott hozza a
verstanulashoz.
IDEGEN SZAVAK TOBZÓDÁSA
Hógyan móndjuk szebben magyarul?
ORGANIKÜS

KONCENTRAL

POLLEN

ÜVE

GRAVITACIO

SZTRADA

KAOTIKÜS

ARCHAIKÜS

EMBLEMATIKÜS

IDENTITAS

KEMIKALIA

BALKON

SZIMPATIKÜS

ANTIPATIKÜS

OPTIMISTA

PESSZIMISTA

REKLAMAL

PETICIO

Megolda s: gonddal, sza rnnyal, gallyal, dohval,
arccal, a rnyalattal, kosa rral, kedvvel
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VAGASI-KOVACS ANNA

INTERJÜ
REDL ERZSEBET ANNA
MESEL CSALADROL,
KOZOSSEGROL, AMISZ-ROL
Redl Erzsebet Annat (Isabel Ana Redl) eloszor a Korosi
Csoma

Sandor

Program

kereteben,

mentor-

helyettesemkent ismertem meg. Tole erkezett az elso
uzenet innen, Argentínabol: “Szeretettel
Jolesett.

Azota

megismerhettem

ot

az

várunk!”
AMISZ

elnokekent, a Szent Laszlo iskolat erinto tevekenysege
reven, es nagymamakent, hiszen az unokaival a Zrínyi
Ifjusagi Kor ovodajaban es hetvegi iskolajaban is

alkalmam van heti rendszeresseggel, online talalkozni.
A karanten lassította az ismerkedes folyamatat.
Orulok, hogy megszuletett ez az interju.

2000. marcius 25. — Felavatas
Redl Erzsebet, Patrubany Mikos, Emody Csaba, Bíro Mariann, az argentin
zaszlot tartja Rebecchi Eva

Szent Laszlo Iskola
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A csaladombol eloszor az anyai nagymamam batyja,
Baan Matyas erkezett Argentínaba 1924. januar 9-en, a
Francesca nevu hajon. Het eves voltam, amikor
meghalt,

de

tisztan

emlekszem,

hogy

amikor

meglatogatott minket Buenos Airesben, mindig a
nyakaba vett, elvitt fagyizni, es magyarul beszelt

hozzam.
Anyai nagyapam, Vegh Bela (Adalberto Vegh) egy evre
ra, 1925-ben erkezett Somogy megyebol Argentínaba.
Reformatus csaladbol szarmazott, mestersege lakatosmechanikus volt. Ot soha nem ismerhettem meg, mert

nagyon koran; 44 evesen eletet vesztette. Felesege, a
nagymamam, Baan Erzsebet (Isabel Baan de Vegh) a
Szlovakia teruleten levo Ipolysagbol szarmazott,
katolikus csaladbol. Meg Magyarorszagon a budapesti
telefonkozpontban

dolgozott.

Nagymama

mindig

velunk lakott. Nagyon szerettem, sokat jatszott velem,
es emlekszem, nagyon sokat dolgozott a haz korul.
1983-ban edesanyammal lehetosege volt visszamenni
latogatoba Magyarorszagra, de szulovarosaba mar
nem jutott el. Edesanyam, Vegh Erzsebet Rozsa (Isabel
Rosa Vegh) 1922. majus 23-an szuletett, meg nem volt

harom eves, amikor Triesztbol elindult a csaladdal a
hajo Argentínaba.
Edesanyam az iskolait – az altalanos iskolat, es a
kereskedelmi kozepiskolat – Argentínaban vegezte.
Angolul tanult. A gyerekei erkezeseig dolgozott. Het
eves voltam, amikor a testverem, Redl Ferenc Bela
(Francisco Adalberto Redl) szuletett.

Nagymama hímezte falteríto az 1950-es evekbol
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Isabel Rosa Vegh dokumentuma, 1936. februar 10.

Isabel Baan, a nagymama dokumentuma, 1975.
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Edesapam Redl Ferenc Sandor (Francisco Alejandro
Redl) a mostani Horvatorszag teruleten, Belovarban
szuletett 1903. marcius 15-en. Tanult Pecsen, majd az
egyetemi tanulmanyait a budapesti Magyar Kiralyi
Jozsef Muegyetemen vegezte. A Magyar Kiralysag
pecsetjevel ellatott epíteszmernoki diplomajat 1927-

ben szerezte. 1931. november 9-en indult Argentínaba
egy jobb jovo remenyeben, hiszen Magyarorszagon
szenbanyaban kellett dolgoznia; a nagy gazdasagi
vilagvalsag okan nem volt szakmajanak megfelelo
munkalehetoseg. Az edesapja, az apai nagyapam 1914ben,

az

elso

vilaghaboruban

vesztette

eletet.

Edesanyja, a nagymamam, es testvere, a nagynenem
Pecsen maradtak. Allandoan leveleztek. Edesapam 50
even

keresztul

a szakmajaban

tudott

dolgozni

Argentínaban; tobb mint 1500 epuletet tervezett,
epített, restauralt. Butorokat

es vas kiegeszíto

szerkezeteket tervezett.

Francisco Alejandro Redl 1931. november 9-en,
Budapesten kiallított utlevele
Francisco Alejandro Redl tervezese,
Mercado del Litoral

Torre en Juramento y Zapiola,
Belgrano negyed, CABA
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A ket nagyapamat, es apai nagyanyamat csak
fenykepekrol ismerhettem, de nagyon a szívemben
vannak mind a mai napig.
Edesapam sohasem tert vissza Magyarorszagra, de
nagyon szepen meselt nekem Pecsrol es Budapestrol.
Sokat jatszott velem hetvegente; megmutatta hogyan
kell elloni a legpuskat, valamint megtanított íjjal es
nyílall loni. Volt egy nagyon nagy kertunk, ahol
mindketto cellovest gyakorolhattuk, es ahova daliakat,
rozsabokrokat,

szazszorszepeket

ultettunk.

Meg

sargabarack- es citromfank is volt. Vele tanultam

rajzolni, festeni, es o szeretette meg velem a
matematikat. Miatta tetszett meg az epíteszet, es
valasztottam ezt a karriert. En is epíteszmernok
vagyok.
A ferjem, Valentin Ferenc Nagykanizsan szuletett 1941

-ben. 1957 januarjaban, az ’56-os forradalom utan
menekult el Magyarorszagrol. Menekules kozben
atuszta a fagyos Mura folyot, kozel Letenyehez. 1958.
januar 7-en erkezett Argentínaba a Salta nevu hajon,
midossze 16 evesen. 18 evesen ismertem meg a
Buenos Aires-i Magyar Egyesuletben, San Isidron,

majd a volegenyem lett, es 8 evre ra a ferjem. Nagyon
boldog, teljes eletet eltunk. 2004. majus 1-jen
vesztettuk el.

Francisco Valentin Argentínaba erkezesenek
dokumentuma
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Otthon magyarul beszeltunk, keverve a nyelvet a
spanyollal. Elsoszulott fiam Valentin Francisco
Antonio (Ferenc Antal) 1976-ban szuletett, majd negy
evre ra erkezett a masodik fiam, Valentin Juan
Alejandro (Janos Sandor). Bar igaz, hogy soha nem
tanultam magyarul, mindig magyar baratok vettek
korul. Egyutt dolgoztam Pesti Jozsef atyaval, a Szent
Laszlo Iskola alapítojaval, aki csak magyarul beszelt
hozzam. Reszt vettem minden konferencian,
beszelgetesen, vitan, misen, amelyeket magyar
nyelven tartottak. Tisztaban vagyok azzal, hogy a
magyarom
a
csaladi
berkekben
hasznalt
"konyhanyelv", de a Magyarorszag iranti szerelmem
valodi, oszinte, es az eletembol, "ad honorem" nagyon
sok evet dolgoztam egyuttmukodve es tamogatva a
magyar intezmenyeket. Buszke vagyok ra, hogy
mindket fiam beszel magyarul, raadasul a pici
unokaimhoz is magyarul beszelek. Halas vagyok, hogy
a fiaim jartak cserkeszetbe, Zrínyi Korbe, ahol szepen
megtanultak a helyes magyar kiejtest. Mindket fiam
Magyarorszagon toltott nehany honapot a gimnazium
befejeztevel, majd amikor mar megnosultek a
felesegeikkel is visszatertek.
Igaz, tobbszor jartam Magyarorszagon – 1978-ben,
1986-ban, 1995-ben es 2016-ban –, mindig a sajat
erombol utaztam. Mindig talalkoztam edesanyam
unokatestvereivel (kilencen voltak, mar csak ketten
elnek), es rendszerint ellatogattam a ferjem occsehez –
Valentin Janoshoz – Nagykanizsara.

Mindig elerzekenyulok, sírok, amikor azokon a
helyeken jarok, amiket korabban a ferjemmel egyutt
latogattunk meg. Annak ellenere, hogy nagyon
erzekeny, romantikus vagyok, es melyen meg tudok
hatodni, soha nem tudtam ezt kifejezni, inkabb hideg,
strukturalt embernek tunok. A Magyarorszag iranti
szeretetem viszont a munkamban is testet olt; orakat,
napokat, eveket, evtizedeket szenteltem nehany
magyar intezmenynek.
Mindig szerettem volna eljutni azokba a falvakba,
varosokba ahonnan a felmenoim szarmaznak; eros
bennem a honvagy, a hazaszeretet.

23

A Szent Istvan Kor 30. evforduloja
Redl Isabel beszedet tart, kozepen Pesti Pater, a Szent Istvan Kor es a Szent
Laszlo Iskola allapítoja, baljan Nagy Pal, a Szent Istvan Kor egykori elnoke

Cserkeszbal, 1997. oktober 18. — a kepen ifj. Valentin Feri

Magyar ter — a bal szelen Redl Isabel, a jobb szelen Paal Magdolna
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A régi nagy Magyarország különböző pontjairól
származnak

a

felmenőid.

Milyen

magyar

hagyományokat, szokásokat, ünnepeket őrzött a
családod?
A csaladom (edesapam, edesanyam es a nagymamam)
nagyon sokat dolgoztak, nem volt sok idejuk a
szorakozasra. A katolikus unnepeket tartottak; a
husvetot, a karacsonyt, Szent Istvan napjat, es Szent
Erzsebet napjat – harman voltunk Erzsebetek –. E
jeles napokon nagyon finom etelek es sutemenyek
kerultek az asztalra. Tipikus volt a husveti reggeli: tea,

sonka, torma, kemeny tojas es az asztal kozepen egy
kis

kosar

festett

mindennapokban

es

csokolade

magyar

eteleket

tojasokkal.
foztunk;

A
volt

palacsinta, toltott paprika, toltott kaposzta, szilvas
gomboc, stb. En is magyar eteleket keszítek – az
argentin fogasok mellett.
A

nagymamam

kotott

5

kototuvel,

gyonyoru

asztalkendoket (a legkisebbektol a legnagyobbakig).
Nekem meg megvan jo par, olyanok, amiket hasznalok
es amik szepen el vannak teve. Edesanyam nagyon
szeretett varrni es hímezni. Nagyon sok kulonbozo

oltest

ismert.

Hímzett

kepeket,

parnakat,

asztalterítoket, lepedoket. Amikor gyerek voltam, tobb
ruhat varrt es hímzett nekem, meg az elsoaldozasi
ruhamat is! En is szeretek hímezni es festeni, amire
meg edesapam tanított.

Magyarországi látogatásaidról mi a legkedvesebb
emléked?
Az elso, 1978-ban, amikor megismertem a ferjem
csaladjat (anyosomat, aposomat, sogoromat - “Ocsit”,
sogornomet es a harom kisgyereket). Ket herte naluk

hagytuk az elsoszulott fiunkat – akkor 2 eves volt –, a
ferjem berelt egy Ladat vagy Trabantot, es avval
bejartuk Magyarorszagot. Voltunk Pecsen, Szegeden,
Debrecenben,

Budapesten,

Veszpremben,

stb.

Budapesten toltottuk a legtobb idot, de nekem akkor
nagyon szurke es szomoru varosnak tunt.
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Meg nagyon latszottak az 1956-os pancelkocsik
lovesnyomai a falakon. Ahogyan kesobb ujra es ujra
ellatogattunk Budapestre, lattuk lassan fejlodni a
varost; modernebb lett, tisztabb, “baratsagosabb”.
Nagyon szep es meghato emlekeim kotodnek a Matyas
-templomhoz, a Parlamenthez, a Halaszbastyahoz, a

Matyas Pincehez es a Szaz Eves Pincehez.
Az AMISZ elnökeként mi a küldetésed?
Az AMISZ elnoki posztjat ket evig toltom be; 2019
aprilisatol 2021 aprilisaig. Azon dolgozom, hogy
minden intezmeny osszetartson, egyuttmukodjon,
egymas irant szolidarisan, szethuzasok nelkul, es a
tartomanyok
egyenrangukent

intezmenyei
legyenek

a

fovaroseival

kezelve.

A

masik

kuldetesem, ugy erzem, rendbe tenni a hivatalos
papírokat – e tekintetben sok munka vart ram. A

jarvanyhelyzet aldasos oldala, hogy segítette a
kapcsolat szorosabbra fuzeset a fovaros intezmenyei
es a tartomanyok intezmenyei kozott, valamint
intenzívebb kapcsolattartast tett lehetove a kulfoldi
szomszedokkal – Üruguay, Paraguay, Brazília, Chile –
is.
Tudom, szíveden viseled a Szent László Iskola
sorsát. Te az iskola kezdeteinél jelen voltál. Hogyan
emlékszel vissza erre az időszakra?
Szívemen viselem a Szent Laszlo Iskolat. 18 eves
voltam 1965 decembereben, amikor spanyol – angol

tanar lettem, majd 1967 aprilisaban kezdtem ott
dolgozni. Az iskolat 1966 marciusaban alapította Pesti
Jozsef

jezsuita

atya.

1972-ig

ott

mukodtek

a

cserkeszcsapatok, de rossz gazdasagi helyzet utotte fel
a fejet, ami miatt evrol evre rosszabb lett az iskola

helyzete. En is tavoztam egy par evre, majd 1976
marciusaban, par honappal az elso fiam szuletese
elott, visszatertem. 1978 februarjaban a Szent Istvan
Kor vezetosege, es a jogi kepviselo, Pesti atya, igazgato
-helyettesse, jogi kepviselove neveztek ki.
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Az iskola majdnem csodbe ment – 230 tanulobol
csupan 127 maradt, egy evi fizetessel tartoztak a
tanaroknak, az epulet egy resze nagyon rossz
allapotban volt. Ekkor vettem at a vezetest. Sajat
zsebbol adtam kolcsont az iskola ujraelesztesere. Attol
kezdve ismet fejlodesnek indult. Bizalmat szavaztak

nekem, turelemmel viseltettek a helyzet irant;
szamíthattam a szulokre, a tanarnokre, a Szent Istvan
Korre. 1980-ban komoly epítkezes vette kezdetet, ami
aprankent 2001-ig tartott; megepult a nagyterem, a
konyha, az uj termek a foldszinten, es a ket emelet.
Ezutan vettuk a telket, amin az ovoda all, majd a
szemkozti ket telket irodaknak. 2010-ban idosebb
fiam, Valentin Ferenc Antal vette at a jogi kepviseloi
munkat, azota o foglalkozik az iskola fenntartasaval,
vezetesevel.
Mit jelent számodra, hogy ez az iskola ma is

sikeresen működik?
Nagy orom szamomra, hogy folyamatosan fejlodik az
iskola – harom ovodai csoport, 6 elemi osztaly, 6
gimnaziumi terem alkotja –. Mindegyik ket turnusban
fogadja a diakokat. Tobbek kozott irodak, tanari

szobak, szamítogepterem lett kialakítva. Nagyon nehez
idokon van tul az intezmeny. Az idei szinten
erotprobalo, hiszen csak online folyik a tanítas. A
gyerekek szenvednek, mert nem tudnak a barataikkal,
a tanarokkal talalkozni, elmarad a vegzosok szokasos
ev vegi utazasa. Nem lesz unnepelyes ballagas, sem

tablokep,

sem

erettsegi

unnepely.

Nagy

orom

szamunkra ugyanakkor, hogy sokan iratkoznak be a
jovo tanevre is. A Szent Laszlo Iskolaban nagyon jo
színvonalu az oktatas, elismert intezmeny. Angol
nyelvet, informatikat is tanulnak a gyerekek, tovabba
megismerhetik a magyar kulturat, lehetoseguk van a
magyartanulasra,

megismerkednek

tortenelemmel,

legendakkal,

a
a

magyar
nemzeti

szimbolumokkal, szokasokkal, tanccal, etelreceptekkel,
stb. Nagyon

fontos, hogy ebben

az

iskolaban

szeretettel fordulnak a gyerekek fele, figyelve van

rajuk.
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Meglátásod szerint mi a kulcsa az összetartó
magyar

közösség

megteremtésének,

fenntartásának egy olyan nagyvárosban mint
Buenos Aires?
A fovarosban, es minden argentin tartomanyban, ahol

elnek magyarok, ennek harom osszetevoje van: 1) a
cserkeszet mukodese (itt szuletnek baratsagok, amik
egesz eletre szolnak) es a neptanc (a tanc iranti
szeretet osszehozza a fiatalokat); 2) a magyar nyelv
ismerete jelenti a folytatolagossagot, a magyar

gyokerekhez valo huseget; 3) a jo színvonalu, erdekes,
es vonzo programok: zenei estek, a disznotoros
ebedek vagy vacsorak (inkabb a felnott, idosebb
korosztalynak), ami reven talalkozni tudnak es
beszelgetni

a

regi

barati

tarsasagok.

Minden

intezmenyben szukseg van ilyen osszejovetelekre, es
torekedni kell minel tobb esemenyen valo reszvetelre.
Továbbá hogyan lehet összetartani a vidéki városok
magyar közösségét a fővároséval egy ekkora
országban mint Argentína?

A jarvanyhelyzet idoszaka erre jo pelda: interneten
keresztul, es ahogy nagyon okosan tettek a KCSP
osztondíjasok; kulturalis eloadasokkal, a tortenelem,
szokasok,

gasztronomia

nyelvtanítassal,…

A

bemutatasaval,

jarvanyhelyzet

megszuntevel

pedig folytatva a cserkesztaborokat, mindig Argentína
mas-mas

magyar

kozossegenel

megszervezve

a

talalkozot. Volt mar tabor Cordobaban es Mendozaban
is, folytatni kell Chacoban, Misionesban, Neuquenben,
stb.

Mit gondolsz, mi jelenti az argentínai magyarság
számára jelenleg a legnagyobb kihívást?
OSSZETARTANI; azt is jelenti, hogy megerteni, es
elfogadni a masikat.
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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 unokaimat, es ezt igyekszem
kimutatni felejuk, habar igaz, hogy nem konnyen
mutatom ki az erzeseimet. Sajnos nem tudok szepen
enekelni, nincsen jo hallasom, nem tudok notakat,
inkabb meselek nekik, es mindig finom magyar
ízekkel, etelekkel varom oket.

Cserkeszbal, 1994.
Redl Isabel, Valentin Ferenc, ifj. Valentin Ferenc, Major Balazs, Valentin Janos

Redl Isabel beszedet mond 2020. oktober 23-an a Plaza Hungrían
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VAGASI-KOVACS ANNA

MIERT EPPEN MAGYARÜL?
Szabadidőben magyar nyelvtanulás
Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar nyelv
tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?
A hírlap minden számában egy-egy tanítványómat
kérdezem…

Valentin Irina 7 eves kis tanítvanyommal a Zrínyi
Ifjusagi Kor hetvegi magyar iskolajaban talalkozom
heti rendszeresseggel. Irina hetrol hetre egyre
magabiztosabban szolal meg magyarul az orakon, az
apukajaval szorgalmasan gyakorolja az online
tanultakat, es minden feladatot lelkesen, szep
esztetikai erzekkel csinal meg! Az olvasok mar tobb
hírlapban talalkozhattak az alkotasaival.

Miért tanulsz magyarul?
Azert tanulok magyarul, mert a csaladomban sokan
beszelnek magyarul; meg szeretnem erteni oket, es
beszelgetni veluk ezen a nyelven, ami nekem is tetszik.
Mit jelent neked, hógy magyar is vagy?
Azt jelenti szamomra, hogy valami tobbnek, valami
masnak, kulonlegesebbnek vagyok a resze, mint az
itteni barataim.
Van ólyan étel, ünnepség, mese, hagyómány... ami a
magyar kultúra része, és nagyón tetszik?
Nincs is jobb a Pick szalaminal, azt szeretem a
legjobban!

Irina a nagymamajaval es az apukajaval
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MARTI TIBOR
Lektórálta: Benedek Lászlóné Micsinay Mária

INTERJÜ PAJOR SANDOR
EPITESSZEL, TISZTELETBELI
CHACOI MAGYAR KONZÜLLAL

Pajor Sandor koztiszteletben allo epítesz. Villa Angelan
es kornyeken szamos epulet az o tervei alapjan epult,
tobbek kozott a Villa Angela-i Jezus Szent Szíve
plebaniatemplom tornya is. Nagy munkabírasu, lelkes,
kreatív, kulonlegesen tajekozott, muvelt, emellett
joszandeku es jo humoru, egyenes embernek ismertem
meg, aki szívvel-lelekkel dolgozik a Villa Angela-i
magyar kozossegert, tiszteletbeli konzuli tiszte miatt
pedig az egesz chacoi magyarsagert. Kinevezeset 2018ben kapta meg, azota hivatalosan is az Argentínaban
mukodo magyar diplomaciai apparatus tagja.
Lelkiismeretes, megbízatasat es minden egyebet, amibe
belefog, odaadoan vegzi: a chacoi magyarsag
erdekeinek kovetkezetes kepviseloje, es jollehet a helyi
magyar szervezetben diplomaciai tisztsege miatt
formalisan nincs szerepe, kivalo egyuttmukodest
valosít meg a Villa Angela-i Magyar Egyesulet
elnokevel, Jose Luis Bischoffal es az egyesulet tagjaival;
gyakorlatilag o a motorja a helyi kezdemenyezeseknek.
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Kedves Sanyi! Kérlek, mutasd be nekünk az utat, ami
tiszteletbeli konzuli címedhez vezetett!

Az epíteszet mindig is szenvedelyem volt, kiskoromtol
fogva. Kozepiskolai tanulmanyaim idejen valasztasom
az Ipari Technikumra esett, elektromechanikai
specializacioval, mert ily modon uj ismereteket
szerezhettem es a telepulesen nem volt lehetoseg
kozvetlenul az epíteszettel osszefuggo tanulmanyok
vegzesere. Ezt kovetoen, a sorkatonai szolgalat idejen,
egy epítesz baratom elvitt az ezredbe es sokat
beszelgettunk a
rajzolasrol/tervezesrol es
a
varostervezesrol. Amikor elkezdtem az egyetemet, az
ÜNNE-t (Üniversidad Nacional del Nordeste, azaz
Eszakkeleti Nemzeti Egyetem) valasztottam, mert itt
oktattak az az ido szerint, az 1980-as evekben,
legismertebb tanarok es epíteszek. A mai napig,
hivatasomnak az epíteszkent folytatott szakmai
tevekenyseget
tekintem,
eletem
leitmotifja,
szenvedelyem. Tobb nemzetkozi rajzversenyen
gyozteskent kerultem ki es az epíteszetnek
koszonhetoen ismerhettem meg mas egyetemeket.
Oktatokent rovid idot tolthettem az ÜNNE-n, a Buenos
Aires-i Egyetemen (ÜBA) es az Egyesult Allamokban, a
Miamiban talalhato FIÜ-n (Florida International
Üniversity de Miami, FL). Ütobbit akkor hagytam ott,
amikor az en szeretett Villa Angelamba koltoztem.
Szakmai palyafutasom soran az a megtiszteltetes ert,
hogy
a
nemzetkozi
kapcsolatokert
es
a
kulkereskedelemert
felelos
megbízottkent
szolgalhattam Chaco tartomanyt negy evig, Roy Nikisch
kormanyzo kabinetjenek (2003–2007) tagjakent. Ezek
olyan
evek
voltak,
amikor
szemelyesen
megismerhettem es elsajatíthattam a kulonbozo celok
osszekapcsolasanak es koordinalasanak jelentoseget,
amelyek jollehet neha elternek egymastol, de mindig
annak erdekeben kell dolgozni, hogy ezek a
kulonbsegek vagy konfliktusok parbeszed utjan
nyerjenek megoldast, mindig szem elott tartva es
ervenyre juttatva a kozos celt / lenyeget.
Gyermekkorod óta mit jelent Neked, hogy magyar
leszármazott vagy? Ma ezt hogy éled meg?
Nagyon szep gyermekkorom volt. A szuleim mindig
kemenyen dolgoztak a megelhetes biztosítasaert,
testverem es en is teljes gyermekkort kaptunk,
ugyanakkor folyamatosan lattuk a munka, az
erofeszítes erteket.
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Nagyszuleim haza a tanyan mindig vonatkoztatasi pont
volt. Noha mi a telepulesen eltunk, a hetvegeket ott
toltottuk.
Egyutt
dolgoztunk
apammal
vagy
nagybatyammal, fent a traktor tetejen, segítettunk a
tobb
hektarnyi
vetes
gondozasaban,
illetve
ontozeseben. Egesz ido alatt ezen a hatalmas teruleten
futkaroztunk.
Nagymamam csodafinom edessegeket keszített az
udvaron talalhato, sarbol keszített kemenceben es a
nagypapank idonkent magahoz hívott minket, hogy a
futas es a jatek utan, megkozelítsuk a serpenyot, amely
a faval futott, ontottvasbol keszult tuzhelyen volt, es
amelyben mar elkeszult a rantotta szalonnaval es
kenyerrel...! es ez olyan volt, mint egy nyeremeny! ...
Bizony, boldogok voltunk!
Magyar leszarmazottnak lenni mindig is alapveto ertek
volt szamomra. Gyerekkorom ota szerettem a
nagyszuleimmel uldogelni, hogy meselhessenek nekem
Europarol, Magyarorszagrol, a nemzetukrol... Az
osszetartozas erzese mindig megvolt bennem, hala
nekik. Otthon mindig „Sanyikanak” hívtak… Mivel Sanyi
volt az apam is, es a megszolítas oroklodott aztan egesz
eletemben.
Ma, a magyar szarmazas azt jelenti szamomra, hogy
olyan diaszporaba tartozom, amelynek olyan nemes es
oszinte kozos ertekei vannak, hogy ez megindít.
Argentin vagyok, es tisztelem egszínkek es feher színu
zaszlomat; de magyarnak lenni azt jelenti, hogy a
veremben hordom a nagyszuleimet, egyuttal egy tobb
mint ezereves multtal rendelkezo, szamtalan nagy
peldakepet magaenak tudo nemzethez valo tartozast is
jelent, es ez buszkeseghez hasonlo erzessel tolti 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 konzulatussal szorosan egyuttmukodunk, elsosorban
a segítsegnyujtasban: segítjuk az allampolgarsagi
kerelem irant erdeklodoket, tajekoztatjuk oket a
kerelem benyujtasahoz szukseges dokumentumokrol,
illetve a magyar nyelvtanulassal kapcsolatban a
megfelelo szemelyekhez iranyítjuk oket.
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A Korosi Csoma Sandor Programnak koszonhetoen
hosszu evek ota kivaloan kepzett, felkeszult
osztondíjasokat fogadhatunk evrol evre, akik
rendkívuli modon segítsegunkre vannak valamennyi
említett szempontbol.
Masfelol, folyamatos az egyuttmukodes a Villa Angela-i
Magyar Egyesulettel: eppugy egyutt unnepeljuk meg az
argentin, mint a magyar nemzeti unnepeket.
Reszvetelunkkel es jelenletunkkel igyekszunk ertekes
modon megbecsult resze lenni Chaco tartomanyunk
tarsadalmanak.
Az idei evben, 2020-ban, ami oly kulonlegesnek
bizonyul a koronavírus miatt, sikerult elernunk dr.
Martí Tibor osztondíjassal, hogy minden kedden,
rendkívul magas színvonalu virtualis eloadasok
kereteben esik szo a magyar tortenelemrol es
kulturarol, valamint a magyar — argentin, illetve a
magyar — latin-amerikai kapcsolatokrol.
Nagy orommel tolt el minket a beszelgeteseken
resztvevok folyamatosan bovulo kore. Ezt a sorozatot
november vegeig fogjuk folytatni.
Mindez szamomra nagy felelosseget, de egyuttal
komoly megtiszteltetest is jelent, hiszen a honfitarsaim
orszaganak kepviselete nagyon mely jelentessel bír,
amely kotelezettsegeket ro ram es jogokat biztosít,
amelyeket tiszteletben kell tartanom.

A tiszteletbeli konzul és a Buenos Aires-i magyar
nagykövetség között milyen módon valósul meg
együttműködés?
A magyar nagykovetseg mindenben tamogatast jelent
szamunkra. Az egyuttmukodes allando. A nagykovet ur,
Dr. Gelenyi Csaba: o az elso, aki mindent megtesz a
diaszpora tamogatasaert; a kommunikacio folyamatos,
zokkenomentes es rendszeres, igazan nagy orom a
nagykovetseg munkatarsaival egyutt dolgozni.
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A konzulatussal is, ami jelenleg Dr. Kalydy Vanda elso
beosztott iranyítasaval mukodik, folyamatos az
egyuttmukodesunk. Meg annak ellenere is, hogy ebben
az evben a Covid nagy nehezsegeket es karantent okoz
a hazanknak, a konzulatus kulonbozo virtualis
munkamodszereket dolgozott ki annak erdekeben,
hogy mindenben segíteni tudjanak.
Hozza kell tennem, hogy az AMISZ (Argentínai Magyar
Intezmenyek Szovetsege) allando segítsege chacoi
kozossegunk szamara mindig is, tortenelmileg alapveto
fontossagu volt.
Az evtizedek ota tarto allando tamogatas es az AMISZtol kapott segítseg tette lehetove szamunkra, hogy
sikerrel palyaztuk meg a magyarorszagi Bethlen Gabor
Alap tamogatasat. Ennek koszonhetoen tudtuk
korszeru modon ujjaepíteni a Villa Angela-i Magyar
Egyesulet szekhazat. Ez az eros intezmenyi kapcsolat
rendkívuli jelentosegu Chaco szamara, mert megjeleníti
a diaszporaval valo egyuttmukodes valosagat.
Tiszteletbeli konzulként milyen filozófiát követsz?
Ügy gondolom, hogy a munka az egyetlen filozofia.
Segíteni, egyuttmukodni es hasznosnak lenni,
amennyire a lehetosegeim megengedik.
Van egy almom, amely remenyeim szerint hamarosan
megvalosul, ebben bízom: nagyon szeretnem, ha a
varosunk, Villa Angela es Szentendre kozott
testvervarosi kapcsolat johetne letre. A varos es a
hozza tartozo Szentendrei Szabadteri Neprajzi Muzeum
– ahova epp most uton vannak a chacoi diaszpora
targyi emlekei, amelyek Magyarorszag fele tartanak
hajon {a mutargyak óktó ber elejen megerkeztek a
Skanzenbe — a szerk.}, éppen úgy, ahogy egykor
nagyszuleink 100 evvel ezelott Argentínaba erkeztek –
ugy gondolom, hogy Villa Angela es Szentendre kozott
ezentul
lesz
valami
nagyon
fontos
kozos
osszekapcsolodas: a magyar szellem reprezentacioja az
argentin diaszporaban.
Hogy látod a chacói magyar közösség jövőjét?
Egyre inkabb latom a legfiatalabbak igyekezetet a
nyelvtanulasban, a magyar konyha es az etelek
megismereseben, a neptancok megtanulasaban.
Mindannyiunk szamara nagy buszkeseg a Liliom
Neptancegyuttes, amely nemzetkozileg is elismert. A
magyar kozosseg tagjai kozott tobben vannak, akik
egesz eletukben elkoteleztek magukat tapasztalataik,
tudasuk es mindazon ertekek kozvetítesere es
tovabbadasara, ami a diaszporank szamara fontos.
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Mindezt az uj generaciok tagjai – gondolva most az 5.
generaciohoz tartozokra – felismerik es reszt vesznek
minden kapcsolodo tevekenysegben: reszt vesznek a
tobbi tartomanyban szervezett diaszpora taborokban
es megpalyazzak azokat az osztondíjakat, amelyeket
Magyarorszag mindenki szamara biztosít. Chacobol
kiindult kezdemenyezes eredmenyekeppen valt
lehetove, hogy a chacoi magyar leszarmazottak
tizeneves fiataljai kozul tobben is tanuljanak a Balassi
Intezetben, illetve masvalaki epp jelenleg a Pecsi
Tudomanyegyetemen vegez tanulmanyokat. Az az
igazsag, hogy a jovo fantasztikusnak ígerkezik,
figyelembe veve ezt a valosagot.
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 emlekek mosolyt csalnak az arcomra, es
elerzekenyul az ember, amikor azokra a gyermekkori
pillanatokra emlekezik, de azt hiszem, a nagyszuleim
azt mondanak nekem, hogy tobbet kellene tanulnom a
magyar nyelvet, es azt gondolnak, hogy Chaco
magyarjai soha ne hagyjanak fel a magyar szellemiseg,
ontudat es lelkulet nagyrabecsulesevel es minden
lehetot tegyenek meg annak erdekeben, hogy
identitasunk es hovatartozasunk tudata mindig elo
legyen.

A tiszteletbeli konzulatus epulete
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VAGASI-KOVACS ANNA

INTERJÜ
HALLER MIHALLYAL
Meltan buszke a magyar kozosseg Haller Mihalyra, akit

ez

ev

szeptembereben

az

argentin

Nemzeti

Tudomanyos Akademia levelezo tagjava valasztottak,
elismerve munkassagat. Ez alkalombol, valamint mar
rahangolodva

a

Magyar

Tudomany

napjara

— november 3. — kerdeztem Mihalyt.

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 buszke vagyok kettos identitasomra. Ügy
gondolom, hogy magyar szarmazasom, valamint
Argentínaban valo felnovekedesem es vegzettsegem,
szemelyisegem resze, es segített az intellektualis
novekedesben

es

szakmai

pozíciom

elereseben.

Tovabba az a teny, hogy egy magyar szarmazasu not
vettem felesegul, az egesz csaladomnak is kulonleges
jelleget adott.
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Emlékszik a kezdetekre? Mi fórdítótta az érdeklődését a
természettudómányók, a geólógia felé? Miért lett
geólógus?
Az utazas szeretete, a foldrajz es a termeszet, valamint
a kemia iranti megbecsulesem arra kesztetett, hogy

elhatarozzam, hogy a legkevesbe ismert termeszettudomanyokat
Argentínaban,

tanulmanyozzam,
amely

a

geologia.

legalabbis
Geologuskent

kezdtem az Orszagos Foldtani Szolgalatban, es amikor
elegendo

tapasztalatot

szereztem,

atmentem

az

akademiai rendszerbe, peldaul az egyetemre es az
Orszagos Tudomanyos es Muszaki Kutatasi Tanacsba.
Munkásságának melyek vóltak a legemlékezetesebb
évei?
Amikor szakmai palyafutasom elejen sok terepmunkat

vegeztem, lohaton jartam vegig az Andok hegyein, es
helyi emberekkel eltem egyutt, akiktol nagyon sokat
tanultam a strategiajukrol, hogy hogyan lehet tulelni a
varostol eltero korulmenyek kozott. Eveket toltottem a
szakmai,

tudomanyos

ismeretszerzessel,

de

mindenekelott az emberek megismeresevel.
Mely

kutatási

eredmények

tették

a

szakmában

ismertté?
A vulkanok vizsgalata ketsegkívul nagy lepes volt. A
kollegakkal egyutt lehetosegunk volt megjosolni a
Peteroa vulkan kitoreset, es ennek eredmenyekent
sokszor konzultaltak velunk. Az egymillio evnel
regebbi Patagoniaban kihalt vulkanok vizsgalata,
amely a geologiaban nagyon rovid ido, lehetove tette
szamomra,

hogy

az

eredmenyeket

tudomanyos

folyoiratokban mutassam be. Szerencses voltam, hogy
egyutt

dolgozhattam

olasz,

japan,

sot

magyar

kollegakkal is, akikkel nagyon jol megertettem magam,
es olyan eredmenyekre jutottunk, amelyek felkeltettek
a vilag mas reszeirol erkezo kollegak figyelmet is.
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Mely eredményekre a legbüszkébb?
Szemely szerint, arra, hogy felesegemmel, Bartha
Katival egyutt alapíthattunk egy csaladot, amelyre
nagyon buszke vagyok. Szakmailag pedig arra, hogy
hozzajarulhattam Argentína egyes reszeinek geologiai

ismereteinek

gyarapítasahoz,

amelyek

30

evvel

ezelottig, geologiai szempontbol alig voltak ismertek.
Milyen elismerést kapótt a Nemzeti Tudómányós
Akadémiától az elmúlt hetekben? Mit jelent az az
elismerés?
A Buenos Aires-i Nemzeti Tudomanyos Akademia
felvett levelezo tagkent. Ez az alapítas magaba foglalja
a tudomanyhoz valo hozzajarulasom elismereset, es
arra

kesztet,

celjaihoz,

hogy

a

elomozdítasahoz.

hozzajaruljak

kutatas

A

az

Akademia

tanulmanyozasahoz

Buenos

Aires-i

es

Nemzeti

Tudomanyos Akademia (ANCBA) egyik legfontosabb
kuldetese az ismeretatadas mellett a kutatas iranti
lelkesedes atadasa altalaban a nyilvanossag, de
kulonosen a fiatal tanarok szamara.

Sókat költözött, sók helyet, tájat látótt. Önnek mit jelent
az ótthón?
Volt szerencsem utazni, tanulni es reszt venni
tudomanyos talalkozokon. Hiszem, hogy az otthonom
ott van, ahol a csaladom van, ez a horgony, amelyhez
mindig visszaterek, es ahol most a gyokereim 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?
Szamomra a hegy egy munkahely, ugy, mint a
tanterem

egy tanar

szamara. Ezert

reszesítem

elonyben a síksagot es a tenger partjat, ahol nem
erzem magam munkaban.
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BENEDEK LASZLONE MICSINAY MARIA
FOGONDNOK

AZ ARGENTINAI MAGYAR
REFORMATÜS EGYHAZ
TORTENETE

1937-tol kezdve Nt. Hamary Daniel misszios lelkesz
foglalkozott Buenos Airesben es a kornyeken elo
reformatus hívekkel.
1948 augusztusaban erkezett Argentínaba az
Erdelyben szuletett Nt. Demes Peter reformatus lelkesz.
Aldasos munkassaga reven 1949. aprilis 22-en kerult
sor a Buenos Airesi Magyar Reformatus es Evangelikus
Kozosseg alapíto ertekezletere.
1949-tol kezdve a San Pablo anglikan templomban,
Palermoban, a fovarosi Charcas utca 4670 szam alatt
rendszeresen tartott istentiszteleteket, 1952-ben elso
ízben konfirmaciot es tobb alkalommal eskuvot is.

Nt. Demes Peter esketi Juhos Gezaekat

A feljegyzesek szerint 1949-ben 72 csalad vett reszt az
istentiszteleteken.
1952-ben az evangelikus hívek lelkigondozasat a
Svedorszagbol erkezett Nt. Lesko Bela vette at. A
Reformatus hívekkel tovabba is Peter bacsi
foglalkozott, amíg 1953 vegen megerkezett Nt. Nagy
Balazs Dezso.
Az Argentínai Magyar Evangeliumi Reformatus
Keresztyen Egyhaz 1956. junius 24-en alakult meg
hivatalosan.
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Eszakamerikai
reformatus
egyhazak
hathatos
segítsegevel 1958-ban megvasarolta a Ramon Freire
utca 1739 szam alatt levo gyonyoru ingatlant, a
fovarosban, Belgrano negyedben, amely Kronfuss Janos
híres magyar epítesz muve, es amely 1958 es 2011
kozott, 53 even keresztul volt a Reformatus Egyhaz
szekhaza.
Idokozben, 1957. julius 15-en sor kerult az
egyhazkozseg jogi elismeresere. Szervezeti formaja
KIEMELTEN KOZHASZNÜ INTEZET.

Belgranoi szekhaz

Megalakulasa ota lelkipasztoraink Nt. Balazs Dezso
(1953-1964), Nt. Szabo Imre (1964-1987), Nt. Kotsis
Istvan (1987-1991), Nt. Suto Gyula ( 1993-2003), majd
2004-tol 2008 decembereig Nt. Toth Kristof es felesege
Tothne Bede Krisztina lattak el a lelkipasztori
szolgalatot. A lelkeszek alkalmi tavollete alatt, vagy
lelkeszvaltas kozott tobb alkalommal presbiterek
hirdettek az iget: Szabo Miklosne dr. Nagy Sarolta,
Dobosi Szabo Laszlo, Benedek Laszlo es Schirl
Nandorne Kepes Ilonka neni. 2003 utan pedig Rev.
Gabriel Miraz es Rev. David Calvo, es 2010 ota Nt. Ecsi
Gyongyi es Rev. David Calvo.
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Nt. Demes Peter

Nt. Nagy Balazs Dezso

Nt. Suto Gyula
42

Fogondnokaink: Fay Istvan
(1949-tol), Babolczy
Borbely Sandor (1956-1959), Bonczos Miklos (19591960), id. Pataky Laszlo (1960-1964), Orban Laszlo
(1964-1966), Bonczos Miklos (1966-1971), Szabo
Miklosne dr. Nagy Sarolta (1971-1977), Benedek Laszlo
(1977-1997), ifj. Pataky Laszlo (1997-2011) voltak, es
2011 ota Benedek Laszlone Micsinay Maria.
Az Egyhaz fenykora letszam szempontjabol az 1950-es
evek masodik fele es az 1960-as evek voltak.
Egy pelda:1958-ban az egyhaztagok letszama 454 volt.
Az ev folyaman 63 alkalommal volt istentisztelet, 36
alkalommal bibliaora.

Nt. Nagy Balazs Dezso esketi ifj. Benedek Laszlot es Micsinay Mariat
1969. januar 22.

Nt. Nagy Balazs Dezso—1957. november 17. reformatus ifjusagi fellepes

Nt. Szabo Imre indította el a szombati iskolat, amely
1965-tol 1971-ig mukodott. Tanarok: Szabo Miklosne
Sari neni, Schirl Nandorne Ilonka neni, Nt. Szabo Imre,
Gyanyi Magda, Benedek Laszlone Marika es Kepíro
Magdi. Akkor mar mukodott vasarnaponkent a Zrínyi
Ifjusagi Kor, de mivel a ket hetvegi iskola harmonikus
kapcsolatban allt egymassal, tobb csalad mindkettobe
kuldte a gyermekeit.
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Azokban az evekben jott letre a korus is.
Rendszeresen kerult sor irodalmi estekre, melynek
vezerfonala „Haza a magasban”, a színvonalra utalt.

Reformatus templomban Sari neni a magyar iskola diakjaival

Konfirmacio — legifj. Benedek Laszlo, Mahlmann Szilvia, Juhos Monika
1974. december 25.

Benedek Zsuzsi reszt vesz a kulturesten—1979. marcius
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Nt. Suto Gyula 10 evig toltotte be a lelkeszpasztori
szolgalatot. 2003. marcius 9-en az istentisztelet utan
megtartott presbiteri gyulesen a presbiterium
megszavazta, hogy ujabb ket evre felkeri a
lelkeszpasztori szolgalatra es hogy megunnepeljuk 10
eves huseges szolgalatat. Aznap delutan 3 orakor
magahoz hívta az Üristen. „Pasztor nelkul maradt a
nyaj”.

Meghívo Nt. Suto Gyula beiktatasara — 1993.

Nt. Suto Gyula gyaszjelentese — 2003.

Schirl Pal presbiter sok even keresztul, nagy odaadassal
es lelkesedessel rendezett magas szítnvonalu zenei
esteket.

Koncert — Panzone Ronan Ines, Ronan Jacinto, Schirl Pal
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Nt. Ecsi Gyongyi 2010-ben jott eloszor hozzank, kozenk
mint lelkipasztor. Azota mar tizenegyszer teljesített
altalaban evi 5 hetes szolgalatot.

Vidam presbiterium Nt. Ecsi Gyongyivel

Iden, a karanten beallta ota havonta ketszer tart
zoomos istentiszteletet. Az istentiszteletek a
reformatus liturgiat kovetik, de teljesen okumenikus
szellemuknek koszonhetoen felekezeti kulonbseg
nelkul
vesznek
reszt
rajtuk
reformatusok,
evangelikusok es katolikusok egyarant.
Az evek folyaman a Reformatus Egyhaz sok vendeget
fogadott: Nt. Tokes Laszlo es felesege 1996-ban voltak
vendegeink, dr. Nt. Csiha Kalman pedig 1998-ban es
1999-ben.

Nt. Tokes Laszlo Buenos Airesben, Benedek Laszlo fogondnok, Nt. Tokes
Laszlo, felesege, Joo Edith, Nt. Suto Gyula, Pataky Valeria — 1996. aprilis 14.

dr. Nt. Csiha Kalman Chacoban a mataco indianokkal — 1999. augusztus
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dr. Nt. Csiha Kalman Buenos Airesben, 1998. marcius 15.

2011 decembereben kerult sor a Belgranoi szekhaz
eladasara.

Az evek folyaman a hívek letszama folyamatosan
csokkent, reszben elvandorlas, reszben beolvadas
kovetkezteben. Onerobol mar nem lehetett fenntartani
a nagy ingatlant. Argentína egyre nehezebb gazdasagi
helyzete lehetetlenne tette, hogy a megmaradt hívek
hathatosan hozza tudjanak jarulni az egyszeru
mukodtetesehez, nem beszelve a karbantartasrol.

Hívek a templomban
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Belgranoi szekhazban

A 800 negyzetmeteres szekhaz kiurítese 9 honapot vett
igenybe. Minden szerdan kora delutantol keso estig
tobben ezzel foglalkoztunk. Amikor nekikezdtunk, ugy
tunt, hogy meghaladja az eronket.
2012-ben vasaroltunk uj, joval kisebb de szep
baratsagos otthont Buenos Aires egyik eszaki
kulvarosaban, Olivoson.

Reformatus templom, az uj szekhely

2013. junius 16-an kerult sor az uj hajlek
felszentelesere. Erre az esemenyre a Reformatus
Egyhaz meghívta Nt. Ecsi Gyongyi lelkesznot, aki
kihansulyozta, hogy „milyen nagy esemeny egy
templomavatas, hiszen a templom foldi es egyben egi
otthon, itt az Ür a hazigazda, akinek a szeretete soha el
nem fogy”.
Szerenyebb korulmenyek kozott, de szep baratsagos
kornyezetben, Isten segítsegevel igyekszunk elegett
tenni a Reformatus Egyhaz celjanak es rendeltetesenek,
amely Isten igejenek hirdetese es az Evangelium
szerinti szocialis szolgalat.
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Igyekszunk minel szelesebb korben folytatni
jotekonysagi munkankat: gyogyszerrel, ruhanemuvel,
anyagiakkal. Rendszeresen tamogatjuk a Magyar
Segelyegyletet.
Szekhelyunket szívesen bocsajtjuk rendelkezesre
kulturalis esemenyek celjara, iskolai rendezvenyekre is.

Ürvacsorara keszulve

Bekevar vagyunk.
Dsida Jeno „Templomablak” címu verseben kifejtett
gondolatok szerint igyekszunk elni es cselekedni:
O, titkok titka:
a foldon itt lent

belulrol nezzen
mindenki mindent,
szemet es szívet
es harcot es beket!
Aldja meg az Ür,
aldja meg az Ür

a belulrol latok
fenyesseget!
Paranyi vegvar vagyunk, ahogy Sík Sandor mondja „Az
Acelember” címu verseben:
„Bennunket ide allítottak, allunk!”

Soli Deo Gloria.
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MAHLMANN IMRENE RICHTER IRENKE TANÜBIZONYSAGA
A 60. EVFORDÜLO ALKALMABOL

Kedves Testvereim!
Mi, magyarok, osidoktol fogva Egy Elo Istent imado
nemzet vagyunk. Addig amíg mas nepek minden
dombra varakat epítettek, mi minden kis faluba feherre
meszelt kis templomot. Ezt a hagyatekot magunkkal
visszuk akarmerre is sodor a sors. Azert itt
Argentínaban, az uj hazankban is igyekeztunk hajlekot
epíteni, ahol osszegyulhettunk Istenunket es
Megvaltonkat tisztelni es imadni.
Nem olyan regen bucsuztunk el Ramon Freire-i, 1956ban alapított templomunktol, ahol tobb mint
felevszazadon keresztul hallgattuk Isten igejet. Aldjuk
az Ürat, Istenunket, hogy utana adott nekunk egy uj
otthont, egy kis “feherre meszelt“ nepi kincseinkkel
díszített templomot.
Halaval unnepeljunk es gondoljunk halas szívvel Isten
igeretere, amely gyulekezetunkben megvalosult.
Gondoljunk vissza sorra lelkipasztorainkra, akik igaz
szívvel, husegesen, buzgalommal hirdettek az
evangelium igazsagat es erosítettek hitunkben.
Hatvan ev… sok ido, sok minden belefer. Hanyszor
kereszteltunk, konfirmaltunk… mondtunk “IGENT”
szeretett parunknak… kísertuk el szeretteinket utolso
utjukon.
De nem csak Isten igejet apoltuk, hanem
magyarsagunkat, szep anyanyelvunket, kulturankat,

es adtuk tovabb gyermekeinknek a szombati iskolaban,
ahol verseket, dalokat tanultak a hittan es szamtan
mellett. Említsuk meg a havi kulturesteket, ahol a szep
zene hallgatasa utan barati es testveri korre talaltunk.
Mindez azt bizonyítja, hogy ez a 60 ev megtelt hasznos
munkaval es hogy egy ELO gyulekezet vagyunk, az ELO
ISTEN lakhelye, az igazsagnak oszlopa es
fundamentuma… Pal Apostol szerint (1.Tim.3,15)
minden dicsoseg az Üre legyen es halalkodjunk neki
igaz szívvel, mert “Boldogok akik az O hazaban
lakoznak “(83 Zsolt).
Szerenyen mondjunk halat es koszonetet Istennek, es
vigyuk magunkkal ezt a gondolatot Isten ígeretevel :
“Nem jonnek mindig derus szep napok,
De en minden napon veletek vagyok.”
Aldas, Bekesseg!
Mahlmann Imrene Richter Irenke

Olivos, 2016. junius 26.

50

VARGANE TORDAI NÜSI TANÜBIZONYSAGA
A 60. EVFORDÜLO ALKALMABOL
Kedves Testvereim!
A mai vasarnap halat adni jottunk ossze a Te
templomodban, felseges Atya Isten! Halakat adni, hogy 60
eve adtal nekunk sajat templomot, ahol osszejohettunk,
ide gyujtotted ossze a híveket, es megtartottad oket. Oh,
konyorgunk, tartsd meg ezutan is.
Rendeltel jo hu pasztorokat. Elobb 1937-ben Hary Daniel
misszios lelkesz gyujtotte a híveket, Buenos Airesben,
Coronel Suarezben, Chacoban. Ütana Nagy Balazs Dezso
es felesege Erzsoka szeretettel vezette egyhazunkat,
osszegyujtve a gyerekeinket, hitre es magyarsaguk
megtartasara nevelte, most mar sajat egyhazunkban, amit
amerikai hívek segítsegevel vettunk meg 1958-ban, a
Ramon Freire 1739 szam alatt, Belgranoban.
Nagy Balazsek tavozasa utan Szabo Imre mely hitu igazi
lelkipasztor, aki sulyos betegsege miatt vonult vissza,
sokat tett egyhazunkert. Hívei es a fiatalok szeretete vette
korul.
Ütana Kotsis Istvan 4 evig, majd Suto Gyula, draga jo
lelkeszunk, vallaskulonbseg nelkul latogatta, gyujtotte a
híveket erejen felul, mindhalalaig. Ütana Toth Kristof es
felesege Krisztina, szinten lelkeszno, tartott bibliaorat es
mindenben segített.
Hala legyen jo fogondnokainknak, akiknek segítsege,
vezetese igen fontos volt a nehez munkat sikeresen
vegezni, mint Tallodi Karoly, Orban Laszlo, dr. Bonczos
Miklos, dr. Szabo Miklosne Sarika, id. Pataky Laszlo,
Benedek Laszlo, ifj. Pataky Laszlo, es azota nagy
hozzaertessel Benedek Marika, akinek oroszlan resze van
a fel nem becsulheto munkajaba, ami nelkul megszunt
volna egyhazunk. Adja Isten, hogy tovabb vezesse hu
munkatarsaival, Puricelline Szabo Evaval, Kepíro
Magdival es meg sok masokkal, akiknek vezetese alatt
tovabb folyik a munka.
Koszonjuk az argentin lelkeszeknek akik szeretettel
vegeztek lelki szolgalatot, mint Gabriel Miraz es a draga
David Calvo lelkipasztor, aki magas kora ellenere
huseggel szolgal ma is.
Koszonjuk Ecsi Gyongyinek, aki messzirol jon hozzank uj
olajat tolteni a pislogo mecsesbe, hogy vilagítsa az utat
ami Istenhez vezet, mindig feled Üram, mindig feled.
Noi egyesuletunk alapítoja, dr. Bonczos Miklosne Pirike
vezetesevel a noegylet sok aldasos munkat vegzett
szocialis teren sok sok even at. Schirl Nandorne Ilonka
hosszu eveken keresztul tartott bibliaorat, tobbszor
predikalt, …
Most halaadassal enekeljuk el a 105. zsoltart: Adjatók
hálát az Istennek, imádkózzatók szent nevének, hirdessétek
dicséretét és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt
nagy csudáit, melyeket tett.
Buenos Aires, 2016. junius 26.
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ZOLYOMI KATI

ISTVAN
A TRON GYOKEREIG

Minden

muvesz

szamtalanszor

dilemmat

cipel

megmagyarazhatatlan

a

vallan,

hianyerzetek

nyomasztjak a lelket. Az alkotot allando izgatottsag
tartja ebren, kívancsisaga teszi kutatova, a szavak
harmoniaja, a színek dísze, a fenyek s homalyok
szepsege ebresztik fel benne a minimalis ideig tarto

megelegedettseget, hiszen azonnal, mar mas, ujabb
leterore fordul. Szereti megmutatni muvet, azonban a
legtobb esetben csak maganak tartana meg, mert
tudja, hogy e mu valoszínuleg torz formaban jut at az
emberekhez. Ez igazan nem aggasztja. Nagy oromet
szereznek neki azok, akik megertik, halaval es tapssal
fogadjak. Ilyen ertelemben szuksege van nezore,
olvasora, s hangulata szerint a visszhangra is felfigyel,
mosolyogva a boldogsag egy oldalat elvezi is, de aztan
ismet elmereng, visszabujik maganyos odujaba. E
magany

zsenialis

zavartalanul

iskola.

gondolkozni,

Csak

ilyenkor

jegyezni,

tud

otlettel

foglalkozni. Vagyainak format adni. Elkepzeleset sajat
tukreben megszolaltatni!
A kihívasok athelyezik a csokonyosen megtartott
komfortzonajabol az alapos atallas teruletere, mint

most, jarvany okozta egyetlen lehetosege színpadara.
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Ez az allapot vezetett oda, ahol most all: egy eddig
megalmodott, de egyaltalan nem szukseges
kivitelezesre: videokockakban olelkeznek a színeszek,
dalolnak az enekmondok, dolgoznak egyutt a
színtarsulatok tagjai ugy, hogy terveik ne varjanak, s
nehogy eltunjenek a latszolag haszontalan sodrodas
alatt. Mi, magyarok, pontosan a halo altal juthattunk el
oda, hogy mar tavolsagot nem ismerve, “ismerjuk,
kovetjuk es szeretjuk” egymast anelkul, hogy valaha is
talalkoztunk volna szemelyesen. Az en esetemben,
evek ota “baratkozom” muvesz kollegakkal, akikkel
mindig is szerettem volna egyutt dolgozni. Nyilvan az
anyagiak hianya, de a mindennapok felelossege is
megakadalyoztak. Az iden mar “virtualis” színdarabot
adtunk elo, es az ujdonsag szinte felfrissíto hatassal
jelentkezett! Ez alkalommal viszont a tortenelmunk
egyik legerdekesebb alakjaval fogtunk kezet es a
szetszortsag dacara, “egy studio” termeben
szerepelhettunk egyutt! Ezt a projektet a pandemia
“rendezte”! Maskepp teljesen massal lettunk volna
elfoglalva, es az almok tovabbhalogatva, az
alomvilagban maradtak volna.
“ISTVAN” harom honap munka eredmenye, az elozetes
folyamattal egyutt majdnem ot honapot vett igenybe.
Az argentin tavasznyito napjan tettuk kozze azzal a
remennyel, hogy minel tobb magyar otthonban ulnek
le magyar csaladok, magyar baratok, magyar
muveszek a kepernyo ele, es megnezik produkcionkat!
A “filmstudionk” nem mas, mint otthonaink szobai
voltak, targyaink a díszletet, szekrenyeink a kosztumot
hoztak ossze. Vilagítasunk az ablakon beomlo
napsugar, vagy kis hazi lampaink fenyei voltak. Erdelyi
színeszeink eseteben kis patakok melle nyulo kertek,
lombos erdoszelek lehettek a hatter!
Színeszeink egy resze nem is ismeri egymast! Ez is
roppant erdekes! Kijelenthetem, hogy mostantol
“egyik almom” az lesz, hogy mind a huszonketten
talalkozhassunk “valamikor s valahol” a Karpatok
alatt, es ihassunk a magyarsag osszetartozasara, a
szepseges magyar nyelv megmaradasara, a magyar
almok megvalosulasara! Fogadjatok szeretettel!
Kis ui.: a filmnek a zaro kis argentin címeres plakat
utan van vege.
2020. szeptember 21. Buenos Aires, Argentína
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SZEKASY MIKLOS

EGY RENDKIVÜL SIKERES
MAGYAR EMIGRANS ELETPALYAJA
ARGENTINABAN

German Sopena Argentína egyik legmuveltebb es
legkivalobb ujsagíroja volt. A Buenos Aires-i Jezsuita
Egyetemen vegezte tanulmanyait, a parizsi Sciences
Politiques es Sorbonne egyetemeken szerzett master
diplomat, hat nyelven beszelt es ot kontinensrol kuldte
erdekfeszíto es tartalmas riportjait mint a La Nacion
szerkesztosegi igazgatoja. De az igazi szerelme
Patagonia alig ismert reszeinek a felkutatasa es az ott
megismert
szemelyekkel
keszített
interjuk
szerkesztese volt. Egy ilyen interju alanya a kozel 88
eves Eduardo Mayer volt, aki 83 eves koraban kezdett
egy kis luxus hotelt epíteni a Chubut tartomanyi La
Plata to tulso oldalan, egy hozzaferhetetlen
hegyoldalban, kozel a chilei hatarhoz.
Eduardo elmeselte, hogy az epítkezes negy evig tartott,
mert a tohoz vezeto, nagyon kezdetleges ut majus es
oktober kozott magas hoval van takarva, ugyhogy csak
kb. 6 honapon keresztul tudtak hozzaferni. Minden
anyagot olajhordokra epített tutajokkal szallítottak at
a tavon. A Bahía Arenal nevu hotelja mar megnyílt, van
sajat hajoallomasa az ut vegen, negy, jacuzzival
ellatott, furdoszobas szoba terasszal es egy
mellekepulet ket, negy szemelyre szolo apartmannal,
osszesen 16 vendeg fogadasara. Van sajat villanygeneratoruk, a víz a hegyi forrasbol jon le az erdon
keresztul elhelyezett csoveken, es a szemet kezelese
teljesen okologikusan van megoldva. Eduardo
hozzátette, hogy magyar nagyapja volt a példaképe
abban, hogy ilyen nagy méretű és lehetetlennek
látszó tervnek nekivágjon.
A cikk elolvasasa utan rogton tudtam, hogy ez a
magyar nagyapa nem mas, mint Mayer Mor, es írtam
egy levelet a La Nacion ujsagnak, par sorban
megemlítve sikeres eletenek nehany mozzanatat. A
level meg is jelent, es meg aznap felhívott Eduardo
Mayer titkara, hogy meg akarna engem ismerni.
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Nagyon kedvesen fogadott, es megkerdezte, hogy nem
tudnam-e bemutatni a magyar nagykovetnek, mert

szeretne feleleszteni es felkutatni a magyar gyokereit.
Beszeltem Szonyi Ferenc akkori nagykovettel, aki
lelkesen

fogadott

bennunket,

es

megígerte

Eduardonak, hogy a konzulatuson keresztul igyekezni
fog adatokat szerezni nagyapja csaladjarol, aki az
adatok szerint Vacott szuletett.
Eduardo nemcsak fenntartotta velem a kapcsolatot,
hanem elmodta azt is, hogy a hotelt februarban egy
hetre bezarja, amikor csak a baratait latja vendegul, es
meghívna engem es felesegemet is erre az alkalomra.
Decemberben fel is hívott a titkarnoje es mondta, hogy

le van foglalva a repulojegyunk Comodoro Rivadavia
es Alto Río Senguer kozott a LADE heti egyszer jaro kis
gepere, es hogy melyik nap es oraban kell a Comodoro
Rivadavia repuloteren lennunk, es attol kezdve a
meghívast teljesen ok fedezik. A kis 14 szemelyes
repulogep megtelt a Bahía Arenal meghívottjaival, es

rajtunk kívul csak arut es postat szallított. Alto Río
Senguer egy kis patagoniai helyseg a legendas 40-es
szamu orszagut menten (a vilaghíres Ruta 40), amely
5.200 kilometer hosszusagban koti ossze a Santa Cruz
tartomanyi Magellan szorost a Salta tartomanyi
bolíviai

hatarral.

Itt

egy

nagy

terepjaro

vart

bennunket, amely harom oras, egyre rosszabb
minosegu uton elvitt minket egy szep kikotoepuletig,
amely szinten a hotelhez tartozik (hiszen az egesz to
menten nincs is mas telepules), ahonnan meg egy oras
hajout utan meglattuk a gyonyoru hotel epuletet. A
teljes utazasunk majdnem 12 oran at tartott, de
megerte a faradtsagot. Egy szepen terített asztal varta
a meghívottakat a vacsoraval, amely ínyenc menujet a
sef, Lucas Mallmann, a nemzetkozileg is elismert
Francis Mallmann unokaoccse, jelentette be, aki
nemcsak tole, hanem nehany tobbcsillagos parizsi

vendegloben is tanulta a mesterseget.

Bahía Arenal hotel a La Plata to felol

A hotel bejarata es a mellekepulet
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Masnap reggel 10 orakor megjelent a hotel trekking
vezetoje, egy eszak-amerikai fiatalember, aki nem
sokkal azelott szerezte meg egyetemi diplomajat
termeszettudomanybol, es a patagoniai flora es fauna
jo ismeroje volt. Bejelentette, hogy minden napra van
egy tobboras kirandulas tervezve, amelyhez egy
nagyon jo fizikum, jo kondício ajanlatos. Elso nap
haromoras hegymaszas utan elerkeztunk egy
gyonyoru kilatast nyujto fennsíkra, ahol lovakon
odaszallított valogatott
finomsagokkal terített
svedasztal vart bennunket. Masodik nap egy nehez
terepen koruljartuk a tavat, es amikor megerkeztunk,
mar el volt keszítve a tobol frissen fogott
pisztrangokbol allo serpenyos ebed. Harmadik nap
jeges hegyi patakokon kellett mezítlab atkelni,
kotelekbe fogodzva, a cipokkel a vallunkon, aztan egy
suru erdon at, ahol lattunk szarvasokat, rokakat es
vaddisznokat, meg puma labnyomokat. A hotelhez
tartozo barany tenyesztelepen egy vasnyarson sult
barany keszult reszunkre. Egesz heten, mindennap egy
uj meglepetes fogadott bennunket, szerencsenkre
vegig nagyon jo idovel.

Atkelve a jeges vízu patakon

Keszul a baranysult az erdoben
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Eduardo Mayer, Eduardo unokaoccse, a szerzo es felesegeik,
Lucas Mallmann seffel

Egy este megkerdeztem a mar 89 eves Eduardot, hogy
a hotel jovedelmezo-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” –
valaszolta.

Ilyen szemelyes bevezetes utan, amely remelhetoleg
felkeltette az olvasok erdeklodeset, raterhetek arra,
hogy beszamoljak errol a rejtelyes nagyaparol, akinek
a genjei ekkora befolyassal bírtak.
Mayer Mór, Vác, 1843 – Mauricio Mayer, Buenos
Aires, 1917.
A magyar konzulatus altal megígert, Mayer Mor
szarmazasanak kutatasa nem jart sikerrel. Talan egy
Vachoz kozeli faluban szuletett, csak annyi derult ki,
hogy apja Mayer Lipot volt es anyja Winterstein Jozefa.
Az elso biztos adat az volt, hogy mint lelkes hazafi
nagyon fiatalon reszt vett a Klapka legioban.
Tudvalevo, hogy az 1866-os porosz–osztrak–olasz
haboru
ismet
felvillantotta
Magyarorszag
felszabadítasanak lehetoseget.
Klapka megallapodott Bismarck porosz kancellarral
egy magyar legio felallítasarol. A mintegy ezerotszaz
fos
legio
parancsnoksagat
Klapka
Gyorgy
keson, 1866. julius 26-an vette at, amikor a porosz–
osztrak haboru lenyegeben mar befejezodott. Ennek
ellenere a legio 1866. augusztus 3-an, a Jablunkahagon at Magyarorszag teruletere lepett, de mar
nehany nap mulva kenytelen volt kulonosebb
eredmeny nelkul visszavonulni porosz teruletre.
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Klapka augusztus 14-en lemondott a parancsnoksagrol, es a legio felbomlott. Akkor Klapka azt
tanacsolta
Mayer
Mornak,
hogy
emigraljon
Argentínaba, es adott neki egy ajanlolevelet Czetz
Janos reszere. Ezt olvashatjuk Czetz naplojaban:
“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
Janos naplojanak az
idezete.

Mauricio Mayer, az argentin
hadsereg ornagya
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Miutan katonai feletessei megadtak az engedelyt,
Mayer alezredeskent kilepett a hadseregbol, es attol
kezdve teljes energiajat az uzleti eletbe fektette. 1870.
december 31-en Parana varos katedralisaban Juan
Jose Alvarez puspok eskette meg a fiatal part, es
ezutan Mayer, amekkora elannal katonai feladatait
vegezte, olyan szenvedellyel ismerkedett meg az ipari,
kereskedelmi es hajozasi tenykedesekkel.

A vallalat, amelyet sogoraval Jose Brugoval alapítottak
Buenos Airesben, Asuncionban is nyitott irodat. 1872ben a Mayer hazaspar atkoltozott Asuncionba, ahol az
argentin nagykovetsegen megszuletett elso lanyuk,
Josefina, aki Dr. Eleodoro Lobos, az Alcorta kormany
minisztere es neves íro felesege lett (Buenos Aires
tartomanyban egy varost neveztek el Mayer kesobbi
vejerol. Ebben a Lobosban szuletett a híres argentin
elnok, Juan Domingo Peron is). 1879-ben megszuletett
Carlos fiuk, akinek a keresztapja az akkor mar nagyon
befolyasos Lucio Mansilla lett; tabornok, kesobb
miniszter es neves íro. A ’80-as evekben az argentin
allam es kulonosen Buenos Aires tartomany
legmagasabb allasait kezdtek azok a szemelyek
betolteni, akik bajtarsai voltak a paraguayi haboruban.
Koztuk volt Dardo Rocha, Buenos Aires tartomany
kormanyzoja, aki uj tartomanyi fovarost akart
alapítani, atalakítva Buenos Aires varosat a
szovetkezeti allam fovarosava. Dardo Rocha masik
celkituzese napi egy kilometer vasutvonal epítese volt.
Mayer mindket ígeret valora valtasaban aktívan
kozremukodott. Tole szarmazott a gondolat, hogy a
jovendo tartomanyi fovaros, amely a La Plata nevet
kapta, utcait szamozzak, ahogy o azt Filadelfiaban
latta, elterve az europai es minden mas argentin varos
tradíciojatol. 1882. november 19-en tettek le La Plata
alapkovet, es Mayert neveztek ki a hivatalos bankett
megszerevezesenek feleloseve, es megbíztak az
allamelnok, Julio Roca fogadasaval. Egy akkori ujsag
írta, hogy a menu 18 fogasbol allt, koztuk teknosbekaleves, fogasfile, homarmajonez, szarvasgombas kacsazselatin, rantott baranyborda, madeiraszoszos vesepecsenye, sult csirke, pulykamell, otfele desszert,
sajtasztal, Chateau Lafitte, Chateau d´Yquem borokkal,
Veuve Clicquot es Roederer pezsgovel, majd oporto,
chartreuse es konyak a kavehoz. Persze Mayer erdekei
messze tulleptek az ilyen gasztronomiai unnepsegeket.
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A Mayer csalad atkoltozott La Platara, az akkori hazuk
a mostani puspoki palota volt. Akkor mar a Mayer
tarsasag teglaepíto kemenceje napi 25.000 teglaval
latta el a varost, es egyuttal megkapta a varosi
nagypiac epítesenek a jogat. A Ferro Carril Oeste 1880
-ig 347 kilometer vonalat epített. Rocha kormanyzo
Mayert bízta meg, hogy ennek a tarsasagnak az
ugyvezeto igazgatojakent a tartomany varosait
vasutvonalakkal
kosse
ossze.
Az
1884-ben
megvalasztott uj kormanyzo, Carlos D´Amico, Mayer jo
baratja, megerosítette ot allasaban, amelyet 1885-ig
toltott be. Mukodese alatt megharomszorozta a
vasuthalozatot, megnegyszerezte a teherszallítast es
megduplazta a szemelyszallítast. A vasuttarsasag mar
90 mozdonnyal es 3.000 vagonnal rendelkezett, a
tavírotarsasag, amely szinten Mayer igazgatosaga alatt
mukodott 2.500 kilometerrol 5.000 kilometerre
novelte halozatat.
Felesege, Angela Brugo, 1885-ben elhunyt, es Mayer
ezutan egy hosszu utazasra indult. Bejarta Parizst,
Brusszelt, Londont, mindenutt nagy acelgyarakat es
vasuti muhelyeket latogatva meg. Ütana New Yorkba
hajozott, vasuttal San Franciscoba, hajoval pedig
Yokohamaba. Tokioban, a Csaszari Kertben meghívtak
az eves Krizantem unnepre. Tovabbi utazasi pontjai
Shanghai, a Bengal vasuttal Darjeeling, Delhi, Bombay
es Suez voltak. Genuaban ult ismet hajora. Hazaterve
Buenos Airesbe, rengeteg tapasztalattal, ujdonsult
elkepzelesekkel es ertekes mukincsekkel, kulonosen a
tavolkeleti orszagokbol, amelyek abban az idoben
majdnem teljesen ismeretlenek voltak.

Mayer Mor, a sikeres vallalkozo

Carlos D´Amico kormanyzo es Mayer Mor
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Rovidesen uj hazassagra lepett sogornojevel, María
Luisa Brugoval, aki nem akart La Platan elni, így
visszakoltoztek Buenos Airesbe. Itt folytatta sikeres
politikai es kereskedelmi palyajat. Az eszaki Formosa
tartomanyban egy foldmuvelesi szovetkezetet
alapított, ahol az elso modern cukorgyarat letesítette.
A deli Río Negro tartomanyban pedig bevezette a
fajbirkak tenyeszteset
egy 35.000 hektaros
mintabirtokon. Ügyanakkor a fovaros tanacsosava
neveztek ki, az Orszagos Cukoripari Kamara elnoke
lett, a Nemzeti Jelzalog Bank igazgatoja, es megkapta
Juarez Celman elnoktol az ezredesi rangot.
Egy vezercikkben ezt írta rola egy Buenos Aires-i
ujsag: ”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.”
Kozben megszuletett Margarita lanya, egyetlen
gyermeke a masodik hazassagabol, aki bajtarsanak,
Racedo
tabornoknak,
akkor
mar
hadugyi
miniszternek, a fiahoz ment felesegul. Margarita ferje
szinten katonai palyara lepett, es tabornagyi rangig
jutott. A kovetkezo evekben sorakoztak a
megtiszteltetesek. 1888-ban Buenos Aires varos
polgarmestere, Antonio Crespo, kinevezte az uj utcak
kovezesenek, a villamossínek letetelenek es a
vízvezetek bevezetesenek a kormanybiztosava. 1889ben Juarez Celman elnok megbízta a La Plata-i, majd a
Parana varosi gazmuvek megepítesevel. 1892-ben az
igazsagugyi minisztertol bekebíroi kinevezest kapott,
az oktatasugyi miniszter az Iskolai Tanacs elnokeve
tette.
Sajnos masodik felesege is koran meghalt. El akarta
venni a harmadik Brugo lanyt is, de visszautasítottak,
így egy híres, olasz szarmazasu festo, Angel Della Valle
hugat, Enriqueta Della Vallet vette el felesegul. Nincs
sok adat a harmadik felesegerol, batyja itt mellekelt
portreja valoszínuleg Mayer Mor feleseget abrazolja,
bar ez vitathato.

Enriqueta Della Valle, Mayer
Mor harmadik felesege
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A kilencvenes evekben mar inkabb jotekonysaggal
foglakozott, az Argentin Voroskereszt elnoke lett, majd
a Gyermekoltalmazo Intezetet (Patronato de la
Infancia) alapította meg az elhagyott, szegeny
gyerekek
felkarolasara.
1898-ban
a
parizsi
vilagkiallítas rendezobizottsaganak is a tagja volt. Az
utolso eveiben visszavonultabban elt, 1917-ben
Josefina lanya, Magdalena kozeli birtokan halt meg. A
Recoletaban levo csaladi kriptaban temettek el.
La Pampa tartomanyban egy vasutallomast neveztek
el rola, amely egy jol meno mezogazdasagi kozpontta
erett, ahol 2002-ben egy Mauricio Mayer muzeumot
nyitottak. Ennek felavatasan Szonyi Ferenc nagykovet
is reszt vett.

Ferrocarril Oeste vasutallomas

A helyseg bejarata

A helyseg címere

La Pampa tartomany terkepe: Mauricio Mayer megjelolve
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Mayer Mor fia, Carlos, neves ugyvedi irodat alapított,
amelyet az o fia, Jorge vezetett tovabb Eleodoro Lobos

es Josefina Mayer fiaval egyutt. Kivalo jogasz
munkassaga

es

magas

színvonalu

tortenelmi

tanulmanyai alapjan akademiai tagnak valasztottak. A
beiktatasi beszede híres nagyapja, Mauricio Mayer,
fontos politikai szereperol szolt. Itt lathato az
akademiai kiadas borítolapja.

Mauricio Mayer unokai, Jorge (jogasz es tortenesz) es
a 94 evet megero Eduardo (sikeres vallalkozo) is mar

elhunytak. De magyar nagyapjuk emleke es hagyateka
fennmaradt. Szolgaljon ez a kis tanulmany melto
tiszteletadasul.
Befejezesul szeretnek idezni Ver Andor es Miklos
Elemer

1942-ben

megjelent

Magyarok

Del-

Amerikaban címu konyvebol:

“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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VAGASI-KOVACS ANNA

MAGYARÜL TANÜL A GYEREKEM!
SZÜLOK A SZENT LASZLOBOL

Victoria, Nicolas es Matías Perelman anyukaja
rendszeres olvasoja a Rolunk szolnak. Mivel a csalad a
Club Hungaria kozeleben lakik, amikor arra alkalom
nyílik, szívesen kapcsolodik be a Club eletebe; ismerik
az eteleinket, latogatoi a karacsonyi vasarnak, es a
gyerekek mar masodik eve ismerkednek a magyar
nyelv szepsegeivel. Az edesanyat kerdeztem.

A gyerekek iskólai elfóglaltságai mellett miért döntöttek
úgy idén, hógy élnek a magyartanulás lehetőségével?
Tavaly Victoria es Nicolas is jartak magyarorakra,
akkor harom honapig tartott a kurzus. Rendkívul
erdekesnek talaltak ezt a tapasztalast, nem csupan
azert, mert a spanyoltol vagy az angoltol (amit szinten
tanulnak) annyira eltero nyelvet tanulhattak, hanem
azert is, mert ezaltal kicsit megismerhettek a magyar
kultura egy szeletet. Ezert ebben az evben meg
akartuk ismetelni ezt a kellemes elmenyt, es Matíast is
beirattuk, hiszen o iden kezdte az altalanos iskolat.
Milyennek találják a nyelvet?
A kiejtest konnyunek talaljak, noha meg nem tudnak
onalloan mondatokat alkotni magyarul. Konnyen
tanuljak a dalokat, ugyanugy, mint a szavakat.
Nyelvészeti szakértőként hógyan látja a magyar
nyelvet?
A magyar egy nagyon kulonleges nyelv, mivel azon
keves europai nyelvek koze tartozik, amelyek nem
tartoznak az indoeuropai nyelvcsaladba, emiatt
masodik nyelvkent valo tanulasa nagyon nehez.
Ketsegtelenul, a spanyol anyanyelvueknek nem
annyira nehez a kiejtese, mivel fonologiai szempontbol
nem ter el nagyon a spanyoltol. A magyar nyelv
szamomra nagyon erdekes, szep hangzasa van.

64

Milyennek látják a gyerekek nyelvi fejlődését március
óta?
Elorehaladast tapasztalunk, es latjuk, hogy mar tudnak
tobb magyar dalt, vagy nehany kifejezest. Neha
mondanak valamit egymas kozott magyarul; kodkent
hasznaljak, mert tudjak, hogy mi nem ertjuk, amit
mondanak.
Hógy tetszenek nekik a magyarórák?
Szívesen jarnak az orara, probalnak idoben csatlakozni
az online felulethez es elkeszítik a kert feladatokat.
Mely magyar szavakat
leggyakrabban?

hallják

tőlük

ótthón

a

Igen, elenekelnek nekunk minden dalt, amit tanulnak.
Mindig eneklik Vicki, Nico, Mati Jo reggelt... es
megneznek mas dalos videokat is az interneten a
Gyerekdalok gyujtemenybol. Neha magyarul koszontik
a csaladtagokat, a színeket, mondjak a színeket,
amelyekre magyarul emlekeznek, es a szamokat.
Nicolas megtanult 100-ig szamolni.

magyaroran
Kanyadi Sandor Nagyanyokenyer címu verset szavaljak.
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ZRINYI IFJÜSAGI KOR

„VARAK ES ERODTEMPLOMOK,
TORTENELMÜNK DICSO
HIRMONDOI”

Rajzpályázat

A Rakoczi Szovetseg felhívasara a Zrínyi Ifjusagi Kor
tobb diakja — tanaraik gondos vezetese mellett —
tobb heten keresztul tanulmanyozta Magyarorszag
gyonyoru varait, erodtemplomait, majd valasztotta ki a
szívehez legkozelebb allot, es orokítette meg rajzban.
A gyerekek fantaziaja korosztalyuknak megfeleloen az
„Az én váram” vagy a „Magyar várak a történelem
viharaiban” kategoriakban szarnyalhatott. A palyazat
lezarult. Mintegy 1200 gyermek kuldott rajzot a

felhívasra a Karpat-medencebol es a nagyvilag
diaszpora kozossegeibol. Varjuk az eredmenyeket, es
bizakodunk, hogy a zsuri tobb ZIK alkotast is
erdemesnek talal arra, hogy a verseny masodik
fordulojaba jusson! Eredmenyhirdetes novemberben
varhato.
A rajzpalyazat zsurijenek elnoke Jankovics Marcell. A
palyazat az Emberi Eroforrasok Miniszteriumanak
tamogatasaval

valosul

meg,

Petnehazy

Attila

miniszteri biztos vednoksegevel.
Megosztunk nehanyat a ZIK diakok alkotasai kozul.

Raik Juhasz Federico, 7 eves — „Zrínyi a peldakep!” - Szigetvar

66

Valentin Irina, 7 eves — „Tundervar” - Holloko

Lanyi Riveiro Laszlo Nicolas, 7 eves — Fuzeri var

Collina Lucas, 9 eves — Tokaji var

Blaho Cami — kastely
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Mallat Csilla, 8 eves — Tokaji var

Mallat Csilla, 8 eves — Tokaji var

Regueira Fothy Emma, 12 eves — Regec

Ronan Priscila, 11 eves — Holloko vara
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ZRINYI IFJÜSAGI KOR

AMERIKAI MAGYAR ISKOLAK
TALALKOZOJA
Az AMIT az amerikai-magyar oktatasi intezmenyek
szoros egyuttmukodesen alapulo aktív kozossegi
halozat, melyhez immar tobb mint 30 intezmeny
csatlakozott Eszak-Amerika-szerte. Celja az eszakamerikai
hetvegi
magyar
iskolak
kozotti
egyuttmukodes erosítese, mely egyuttmukodes a
magyar nyelv es kultura atadasanak tanítasi
modszereit erinto tapasztalatcserere iranyul. Ennek
egyik platformja az az online konferencia, amit
oktober 3-4 kozott szerveztek.
Iden az AMIT konferencia eloadoi kozott talaljuk

Benedek Zsuzsit. Eloadasanak rovid osszefoglalojat
alabb olvashatjak, melynek temaja: A vegyes szintu
nyelvtudás kezelése, oktatása egy csoportban.

Absztrakt:
Sok olyan magyar hetvegi iskola van Amerikaban, DelAmerikaban akar Ausztraliaban is, ahol mar harmad es
negyedgeneracios gyermekekrol van szo, olyan
gyermekek, akik talan jol beszelik a nyelvet, de
olyanok is akik vegyes hazassagbol vannak, es alig
beszelik.
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Mar nem lehet teljesen tudas szerint kulonbozo
szintekre osztani oket, mert akkor keves diak maradna
egy-egy csoportban es nem ez a cel. Ez sok helyen
gondot okoz. Lehet egy csoportban vegyes szintu
nyelvtudasu gyermek? A nagyvilagban azt latjuk, hogy
a nyelviskolak szint szerint osztjak be a diakokat.
Lehet ugy tanítani, hogyha egy csoportban vegyes a
szint? A valaszom igen, lehet. Sokszor nincs mas kiut.
Hogyan erjunk el akkor is jo eredmenyt? Ehhez fel kell
tegyunk onmagunknak nehany kerdest: Mit akarunk
elerni? Mi a cel? Ezzel tisztaban kell legyunk. Miert
adodik ez a helyzet? Mi a kontextus? Kik a szereplok?
Kikrol van szo? Amikor ezeket atgondoltuk, kovetkezik
a kulcsfontossagu kerdes: hogyan? E kerdeseket
koruljarva, az eloadasomban felvazolom, hogy milyen
lehetosegek vannak, es mire kell odafigyelni, hogy
sikeres legyen a magyar nyelv oktatasa egy vegyes
szintu csoportban.

A Zrínyi Ifjusagi Kor tanarai is meghívast kaptak a
konferenciara. Mintegy 8 fo hallgatta immar Buenos
Airesbol is az eloadasokat. Kívancsi voltam az o
tapasztalataikra.
Kraft Márti
Nagy orom volt szamomra az AMIT konferencian
resztvenni. Igen felkeszult eloadok egy ertekes es
alapos attekintest nyujtottak a mai tanulokrol es a
tanítasrol altalaban.
A vilag lenyegesen megvaltozott: a tanulok szamara
elengedhetetlennek tunnek a mai digitalis eszkozok.
Ezert
fontosabb,
mint
valaha
az
igazi
kapcsolatteremtes, a megfelelo erzelmi hozzaallas
tanerok es tanulok kozt es egymassal szemben is. Az
eletben csak a boldog es kiegyensulyozott ember tudja
megallni a helyet. Remelem, meg sok ilyen eloadas lesz
a jovoben!
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Fóthy Csilla
A tanari palya kihívasa tobbszor tovabbkepzest is
jelent.

Üjabb

lehetoseget

kaptunk

az

AMIT

Konferencian reszt venni oktober 3-4-en. Ezen az
alkalmon 10 tanar vett reszt, nem csak a ZIK-bol,
hanem a Cordobai Magyar Kor-bol is. A ketnapos
konferencia szinkronikus Zoom eloadasokkal zajlott,

reggel 11 oratol kb. delutan 5-ig. Vilagszerte hetvegi
magyar iskolak vettek rajta reszt, nem csak EszakAmerikabol, hanem Europabol, Ausztraliabol es persze
a vilag argentin vegerol is.
Az

eloadok

szakpedagogusok,

Kormanyanak

kepviseloi,

Magyarorszag
iskolaigazgatok,

pszichologusok es cserkeszek voltak, akik hivataskent
nem csupan tanítassal foglalkoznak, hanem szeretettel
vallalt onkentes munkajukkal apoljak a magyar
nyelvet es kulturat a diaszporaban.
Kulon buszkek vagyunk a konferencia egyik legjobb

eloadojara: Benedek Zsuzsira, aki a "A VEGYES SZINTÜ
NYELVTÜDAS

KEZELESE,

CSOPORTBAN"

címu

OKTATASA
eloadast

EGY
tartotta.

A KISZ modszeret alaposan ki szeretnenk dolgozni a
Zrínyi Ifjusagi Koron belul, hiszen Kreatív, Interaktív
es SZorakoztato tanulasi lehetoseget szeretnenk

nyujtani

a

diakjainknak,

hasonlo

modszertant

a tanaroknak es a ZIK csaladok szuleinek

a

kozossegunkben.
Ez a "vilagszerte jelen levo magyar identitas"
kozossegenek

erzese

nagyon

meghato

es eros

energiaval toltott fel az AMIT talalkozon. Nagyon
meghato volt nem csak a terkepen latni az resztvevo
iskolakat, hanem Zoomon keresztul felismerni az
arcokat korabbi talalkozokrol (akar Budapestrol).
Kozos

tapasztalatokrol

megvitathattuk,

ravilagíthattunk

egyeztethettunk,
a

felmerulo

problemakra es egyutt tanulhattunk egy kozos cel
megvalosítasaert. Az alkalom megadta annak a
lehetoseget, hogy masok munkajan, tapasztalatan
keresztul fejlodni tudjunk es ujdonsagokkal tudjunk
szolgalni minden szombaton, a ZIK tanítasi napjain.
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Balthazár Márta
Az AMIT, sajat meghatarozasuk szerint, egyik fo
profilja, tanítasmodszertani es vezeteselmeleti
tovabbkepzesek szervezese.
Az oktober 3-ai es 4-ei ketnapos AMIT konferenciabol
szombaton csak a delutani eloadasok egy reszen
tudtam reszt venni, a ZIK-CITROM csoport
tanítvanyaimat nem szerettem volna cserben hagyni,
mert ket diakomnak unnepeltuk aznap a szulinapjat.
Termeszetesen ebed utan meghallgattam Zsuzsi
eloadasat, vasarnap viszont tobb oran keresztul ultem
a szamítogep elott, rovid szunetekkel, es figyelemmel
kísertem a nagyon erdekes eloadasokat.

Minden elismeresem az AMIT csapatnak a
szervezesert.
Gondosan
es
remekul
voltak
megvalogatva az eloadott temak, es kivaloak voltak az
eloadok. Tobb percig tartott egy-egy eloadorol a
bemutatoszoveg, es ami felhívta a figyelmemet, hogy
egy kivetellel az eloadok mind jol felkeszult holgyek
voltak, amire termeszetesen nagyon buszke vagyok.
Szinten felfigyeltem arra, hogy a megosztott
kepernyon megjeleno PPT-k, amelyek illusztraltak az
eloadok
mondanivalojat,
kulolegesen
fejlett
technologiaval, színekkel es mozgo anyagokkal voltak
kidolgozva. Latszott, hogy profi tanarok keszítettek.
Elhangzott, hogy tobb mint 100 erdeklodo tanar
iratkozott
fel
a
pedagogiai
konferenciara,
termeszetesen a legtobb az Amerikai Egyesult
Allamokbol. Reszt vettek Europabol, Ausztraliabol es
Del-Amerikabol csak Argentínabol (Buenos Aires es
Cordoba). Minden eloadason atlag 60-70 hallgato volt
jelen. Feltetelezem, hogy mindannyiunknak voltak
csaladi kotelezettsegeink a hetvegen, es miutan
hallottuk, hogy felteszik majd az eloadasokat a
honlapra, így megengedhettunk magunknak egy par
perc kikapcsolodast.
Amint mar említettem, minden eloadas nagyon
erdekes volt, nekem kulonosen tetszett Marshall
Tamas a “Fogalmazas az igaz nyelvkeszseg kulcsa”
címu eloadasa, azert is mert tobb peldat mutatott, ahol
a sajat gyermekei munkait osztotta meg. Kozvetlen
volt, hasznos es tanulsagos. Ismertette a fogalmazastanítas tulajdonsagait, amivel fejleszteni lehet a
gyermekek meselo kepesseget, es szokincset is.
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A masik eloadas, ami szamomra erdekes volt, az Tari
Annamaria eloadasa a XXI. szazad kihívasa az
oktatasban. Manapsag, kicsik es nagyok, a modern
technologia segítsegevel allandoan kapcsolatban
vagyunk egymassal, es ezaltal rengeteg informacio jut
el hozzank. A gyerekek naponta hosszu orakat
toltenek a telefon, a tablet es a szamítogep elott. Szinte
bebi koruktol kezdve mar tudjak kezelni az
okostelefonokat es megtalaljak egyedul azt a rajzfilmet
a YouTube-on, ami legjobban tetszik nekik. Valodi
erzelmi kapcsolatokat nem lehet így kialakítani,
fejleszteni. Sajnos a COVID megnehezíti a helyzetet,
mert meg erosebben tamaszkodunk az online virtualis
kapcsolatokra.

Sajnos nem tudtam vegig meghallgatni, de mint tema,
nagyon erdekesnek talaltam a nyari kethetes virtualis
olvasotabort az AMIT rendezeseben, a tanarok
segítsegevel. 64 gyerek, 6 korcsoportra osztva,
naponta tobb oran keresztul vett reszt a taborban.
Berg Judit konyveit hasznaltak, miutan minden kornak
van megfelelo kiadvanya. A hazi feladatok
megoldasaba bevontak a szuloket, es a nagyobb
testvereket is. Nagy munkaval jart az elokeszulet, de
meg nagyobb volt a siker. Az a velemenyem, hogy ha
itt nem sikerul jovore megszervezni az iskolatabort,
akkor gondolkodhatunk egy ilyen, vagy hasonlo
megoldason. Biztos vagyok benne, hogy sikeres lenne,
es olyan gyerekek is bekapcsolodnanak, akiknek csak
ez a lehetoseg nyitott. Bevonhatnank a szomszed
orszag gyerekeit is.
Kulonleges elmeny volt szamomra reszt venni ezen a
konferencian, ami ez alkalommal, hala a COVID-nak,
virtualisan kerult megtartasra. Maskeppen nem lett
volna lehetosegem resztvenni. Hasznos volt, mert
sohasem keso, mindig lehet valami ujat 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 Jozsi
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 ( Eur ó p á b a n
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, Sp a n y o l o r szá gb ó l Fóthy Gyuszkó ,
Magyarorsza gro l Fothy Lumpi, Gorondi
Palkó, Györy Kati, Jándy Busi, Kraft
Péter, a z Ü SA -bo l Kukle nyik Judit es
Olsavszky
Paula,
Ne metorsza gbo l
Lomniczy Paulette, P u e r to R i co b ó 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 e r t jé b e n i s !
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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, n ov e m b e r
3-a n, dr. Gelenyi Csaba nagyko vet u r
kezdeményezésére, e gy a h h oz m é lt ó ,
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 (n ye lv t u d om á n y )
Prof. dr. Haller Mihály (g e o l óg i a )
dr. Haller Sofi (t ö r té n e le m )
Prof. dr. Székásy Miklós (k é m i a )
Prof. Wagner Carolina (z e n e t u d om á n y)
dr. Zombory Gabriella (i r o d a l om )
dr. Zsonda Márk (k u l tu r á l i s a n t r op o 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!
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SZENT LASZLO ISKOLA

BEKOSZONTOTT A TAVASZ
SZAVALNAK A SZENT LASZLOSOK

Mindig izgatottan keszítik a Szent Laszlo Iskola
magyarorainak

tanuloi

a

hazi

feladatokat.

Ez

alkalommal Zelk Zoltan versevel koszontottek a
tavaszt. A szavalat itt megtekintheto.
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A HONAP VERSE

SZABO LORINC: TAVASZ

„Mi az?” - kerdezte Ven Rigo.
„Tavasz” - felelt a Nap.
„Megjott?” - kerdezte Ven Rigo.
„Meg am!” - felelt a Nap.

„Szeretsz?” - kerdezte Ven Rigo.
„Szeretlek!” - szolt a Nap.
„Akkor hat szep lesz a vilag?”
„Meg szebb es boldogabb!”
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KNAPECZ KATA ES TOTH ANDRAS

OKTOBERI NEPSZOKASOK
— SZÜRET —

A szuret idopontja altalaban valamilyen jeles naphoz
kotodott Szent Mihaly napjatol (szeptember 29.)
Simon-Judas napjaig (oktober 28.). A kulonbozo
bortermo videkeken elteroek voltak a szuretkezdo
napok: Dunantulon es Erdelyben Terezia napja
(oktober 15.), Balaton es Koszeg videken Orsolya
napja (oktober 21.), Tokaj-Hegyaljan pedig SimonJudas napja (oktober 28.) volt az elso furtok
leszedesenek idopontjai.
A kisebb szolokben a csaladok ma is meghívott
segítokkel vegzik a szuretelest. A hazigazda, aki
egyben a szolo tulajdonosa is, a szuret soran
megvendegeli a segítoit, a szolobol es a mustbol pedig
kostolot ad nekik. A bortermo videkeken nagyobb
szabasu mulatsagokat, szureti felvonulasokat is
rendeznek. Az eves-ivas, enek, tanc, hangos mulatozas
elmaradhatatlan resze ennek az idoszaknak.
A szuret vegeztevel szureti balokat tartanak. Ezt
hívogatas elozi meg, amit a szervezo fiatalok es
zeneszek kozosen vegeznek. Zeneszoval mennek vegig
a falun, esetleg a szomszed faluba is atmennek, es
sorra hívjak a szuretelo csaladokat. Korabban
Kalotaszegen a balba csak azok a lanyok mehettek el,
akiket a legenyek meghívtak.
A szoloben annyi szolot szednek a fiatalok, amennyi a
balterem, kulturhaz termenek feldíszítesehez eleg. Egy
nagyobb furtot is keszítenek, amit a fo helyre
helyeznek ki. Ezt a bal soran az ugyesebbek
ellophatjak. Ügyanakkor a valasztott csoszlegenyek es
csoszleanyok orzik ezt a szolofurtot, es akit elkapnak,
annak fizetnie kell. Nehol a bal vegeztevel kisorsoljak a
legnagyobb furtot. A mulatsag sokszor reggelig tart.
(Fórrás: Magyar Néprajz)
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SZOKINCSFEJLESZTO

TORTENETSZOVES SZINONIMAKKAL
Terítéken a KEDVES szavunk
Ronan Priscila
Lektórálta: Vágási-Kóvács Anna
Humánus mókus
Egyszer volt, hol nem volt, az Operencias tengeren is
tul, ahol a jólelkű malac tur, volt egyszer
egy melegszívű, galamblelkű mokus.
Ez a jámbor állatka mindig az erdei allatok
segítsegere sietett a bajban. Nagyon készséges volt!
Egyszer az elbuvolo kicsi horcsog nem talalt ennivalot
az erdoben, de a jóságos mokus adott neki mogyorot
az eleskamrajabol. „Köszönöm, te figyelmes barát!” –
szolt a horcsog es bement az odujaba. Egy masik
alkalommal, Pipi Reka, a varju, elvesztette az ezust
gyurujet; a tiszta szívű kis mokus volt az, aki vette a
faradtsagot, megkereste es megtalalta egy bokor alatt,
majd visszaadta a gazdajanak. „Köszönöm szépen
a becsületes megtalálónak!” – halalkodott immar a
varju is.

Am egy napon, egy csoppet sem nemes lelku, ordogi
buvesz erkezett az erdobe. Mergesgombakat keresett a
varazsitalaihoz, aminek csak o tudta a csínjat-bínjat. A
szeretnivaló allatok mind feltek tole.
A bajos kis horcsog alighogy kimereszkedett az
odujabol, a varazslo azon nyomban eszrevette. Igy
utasította: “Héj te, tündibündi, cukimuki állat, irány
bele az üstbe!” Eppen megfogta volna a
remego, szelíd kicsi
horcsogot,
amikor
a
segítőkész mokus a buvesz fejere ugrott. Ki gondolta
volna, hogy a buvesz pedig eppen azoktol az aripofi,
tüneményes mokusoktol felt csak igazan, mint
amilyen most epp a feje tetejen csucsult? “Jaj! Le
rólam, te ördögfióka!” – jajgatott ijedten. A baratjanak
jót akaró mókus azonban erősen kapaszkodott a
hajaba; esze agaban sem volt feladni a kuzdelmet.
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Miutan a varazslo eszeveszetten egy kozeli patakba
ugrott, a drága mokus visszauszott a partra, a buveszt
pedig mar a patak masik partjan lattak elobukkanni a
habokbol. Ügy elfutott, vissza sem nezett. “Hip, hip,
hurra az édes, szeretetreméltó mokusnak!” – kialtotta
a tüneményes allatsereg.
“Milyen önzetlen! Milyen
bájósan angyali!” – bologatott mindenki. A horcsog
magahoz
ragadta
a
szot:
“Szívélyes
köszönet gáláns tettedért!” Aznap minden allat abba a
tündéri buliba ment, amit a zabálnivaló horcsog
szervezett a nagylelű, jóságos mokus tiszteletere.
Itt a cukkancs mese vege, fuss el vele!
HOGY SZÜLETETT AZ ALKOTAS? Rendelkezesunkre
alltak a KEDVES melleknev szinonimai ahhoz, hogy egy
tortenetet
inspiraljanak.
Termeszetesen
a
tortenetszoveshez tudni kell, hogy milyen kontextusban
hasznaljuk az adott szot. Jatszva tanultunk Priscivel!
Fantaziaja szulemenyet csodas rajzzal illusztralta.
A történetet még lehet fókózni. Mi az alábbi szinónimák
közül válógattunk.
KEDVES

jolelku, melegszívu, lagyszívu, galamblelku, onzetlen,
nemes, josagos, jo, vajszívu, joindulatu, nagylelku,
keszseges, segítokesz, szíves, figyelmes, tapintatos,
finom modoru, joakaratu, joszívu, kegyes, aranyos,
galans, tiszta szívu, becsuletes, emberszereto,
emberseges, aranyszívu, draga, elbuvolo, bubajos,
ennivalo, angyali, tunderi, elragado, cuki, ari,
aranypofa, zabalnivalo, csabos, bajos, imadnivalo,
tunemenyes, edes, szeretetremelto, edi, tundibundi,
cukimuki, szeretnivalo, aripofa, cukkancs, cukipofa...
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KARANTE N
PERCEK

Találós kérdések!



Magyarra fel! 8.




5x5 perc ja te k
a szavakkal




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?

KEPREJTVENY FEJTSD MEG A SZAVAKAT!

K=T
ANAGRAMMA JATEK A NEVJEGYEN
SZEREPLO NEV BETÜIBOL KELL KIRAKNI A VALASZT!
MI A FOGLALKOZASA?

KO ZEKE PE TER

MI A KEDVENC SPORTJA?

G. BÜ S ALADA R

FO ZI SA NDOR

MI A FOGLALKOZASA?

LA NC LA NC

SZO LA NC Egészítsd ki az

ószlópókat, és fólytast a szóláncót gyümölcs –,
virág– és állatnevekkel!
GYÜMÖLCSÖK

VIRÁGOK

ALMA

ÁLLATOK

SAS
MARGARETA

SZOLO

MEDVE
CITRÜS

KAKTÜSZFÜGE

ROKA
MEDVEHAGYMA

RAMBÜTAN

POLIP

Megfejtések: 1) háló, cselló, padló, ólló, vasaló, taplógómba; 2) csapás, török;
3) képkeretező, labdarúgás. női fódrász
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KEREKES MIKI
CITROMOS SÜTIJE

HOZZAVALOK
250 gr liszt (leudante)
180 gr cukor
100 cc olaj
3 tojas
2 citrom heja reszelve es
2 citrom leve (kb. 100 cc)
— lehet naranccsal is keszíteni —
(Ha nincs leudante liszt, akkor 0000-as liszt
legyen, es hozza kell adni 15 gr sutoport)
Eloszor a sutot elindítjuk, alacsony tuzon, hogy
mar melegedjen, amíg osszeallítjuk a tesztat.
Vajjal kikenunk egy tepsit es meglisztezzuk.
Lehet az angol formaju (25 cm atmero) vagy
rendes negyszogletes tepsi is.

A cukrot, a tojast, az olajat, a citrom hejat es
levet osszekeverjuk. Mikor jol kikevertuk,
adagonkent adjuk hozza a lisztet.
Mikor ez megvan, beleontjuk a tepsibe, es
alacsony fokon kb. 45 percig sutjuk.
Akkor szoktam kivenni, mikor mar barnul a
szele, vagy mikor beleszurok egy kest, es nem
ragad ra a teszta.
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KNAPECZ KATA & TOTH ANDRAS

HAZAI IZEK NYOMABAN

Mielott elutaztunk volna Argentínaba, beszelgettunk
nehany ismerosunkkel, akik felhívtak a figyelmunket
nehany gasztronomiai kulonbsegre. Termeszetesen
ebbe beletartoznak azok is, amik hianyoznak egy
magyar konyhabol erkezonek, de kulon kiemeltek
azokat. amiket feltetlenul meg kell kostolnunk, ki kell
probalnunk. Az ember mindig abbol foz, amibol tud, es
ezzel mi sem voltunk maskent. Igyekeztunk a
megszokott ízeket keresni, ha kellett, akkor potolni, de
az ujdonsagok elol sem zarkoztunk el.
Eddigi rovatunkban azokat a kedvelt receptjeinket
mutattuk be, amiket buenos airesi konyhankban a helyi
alapanyagokbol rendszeresen elkeszítettunk. Azonban
volt par hozzavalo, aminek igencsak hianyat ereztuk.

Az elso es legfontosabb a tejfol volt. A magyar
konyhaban a tejfolt sokan sokfelekeppen hasznaljak fel:
martasba, surítesnek, ízesítesnek, feltetnek vagy csak
magaban. Igy a tejfol elengedhetetlen alapanyagnak
szamít. Mi is sokszor ereztuk a hianyat, de a
mentorunktol kapott hasznos tanacs, miszerint a
tejszínbe citromlevet csopogtetve hasonlo ízvilagot
erhetunk el, megoldast jelentett szamunkra.
A masik, amit tobbszor megkívantunk, az a turo volt. Ez
szinten szamtalan felhasznalasi lehetoseget rejt
magaban: edesen es sosan, sutemenyben, husokhoz,
tesztakhoz, de akar magaban is fogyaszthato. A turohoz
hasonlo a ricotta, ami edes, de azt Magyarorszagon nem
szoktuk enni, így nekunk nem szolgalt alternatívakent.
A fuszerek kozul a pirospaprika, abbol is a csipos fajta
hianyzott nekunk, amit a tejfolhoz hasonloan
mindenfele etelhez hozza lehet adni. Az orolt paprika
ugyan kaphato, de csak az edes valtozata. Azt
eloszeretettel hasznaltuk, de mit er a csirkepaprikas
erosebb paprika nelkul?
A szuleink tudtak, hogy mik azok a hazai ízek, amik
utan mar nagyon sovarogtunk, így amikor
megerkeztunk a Liszt Ferenc repuloterre, tejfolos
langossal es turo rudival vartak minket.
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Otthon szinten bekeszítettek nekunk turot, tejfolt es
pirospaprikat, amibol szinte azonnal korozottet
csinaltunk.

Az elmult 1 honapban, amiota megerkeztunk
Magyarorszagra, az argentin ízek is hianyoznak. Egyik
kedvencunk lett a dulce de leche, amibol hoztunk is
magunkkal, de sajnos hamar a doboz aljara kellett
neznunk. A marhahusbol is sokat ettunk Buenos
Airesben, mindenfele receptet kiprobaltunk, amit
nagyon elveztunk. Azota meg nem ettunk marhat, de
egy asado-ra azonnal igent mondanek. A hus melle
pedig a bor illik, amibol nagyon sokfelet kostoltunk
meg. Figyeltunk arra, hogy minel valtozatosabbakat
valasszunk, sot, egy tablazatban meg pontoztuk is
magunknak
a
borokat.
Szerencsere
mar
Magyarorszagon is kaphato nehany pinceszet bora, de
azert az a hatalmas argentin borvalasztek meg varat
magara. Ütolsokent az empanada-t említenem, amit
magunknak is sokszor keszítettunk sosan es edesen is.
A legjobban azt szerettuk benne, hogy nagyon egyszeru
elkeszíteni, de laktato is egyben.
Barhova megyunk, utazunk, mindig megismerkedunk
ujabb kulturakkal, amikbol egy kis szeletet aztan
magunkkal vihetunk. Ügyanakkor mindig ott lesz
bennunk az otthonrol hozott, megszokott eletmod,
aminek a hianyat egy ido utan erezzuk. Ezt a
kettosseget tapasztaltuk meg tobbek kozott a
gasztronomia teruleten is: uj ízeket fedeztunk fel, uj
receptekkel gazdagodtunk, de hianyoztak a hazai ízek
is. Ezzel pedig azt hiszem nem vagyunk egyedul.
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FILMAJÁNLÓ

MAGYAR FILMEK
A HERCEGNŐ ÉS A KOBOLD
rendezo: Gemes Jozsef, íro: George MacDonald
- Egy kattintással ónline elérhető, megtekinthető.
magyar-angol-japan rajzfilm, 1993.
„A mese ket gyermekhose, Angelica hercegno es Kofic, a
banyaszfiu felfedezik a fold alatt elo gonosz teremtmenyek, a
koboldok birodalmát, és kihallgatják tervüket. A koboldok
bosszut akarnak allni a fenyembereken (így nevezik ok a foldon
eloket), mivel azok a regi idokben a fold ala kenyszerítettek oket,
s mert nem voltak hajlandok betartani a torvenyeket, nem
segítettek egymason, s egyaltalan nem voltak baratsagosak,
ahogy ez egyebkent a mesek igazsaga szerint elvarhato az
emberi lenyektol. Termeszetesen senki sem hiszi el a ket
gyermeknek a szellemek letezeset, pedig a kobold Varangy kiraly
mar keszítit sereget. ”
SZABADSÁG, SZERELEM
rendezo: Goda Krisztina, 12+
- Egy kattintással ónline elérhető, megtekinthető.
magyar filmdrama , 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
csaszarainak erzik magukat; elvezik a sikert es a lanyok
rajongasat, magabiztosak es osszetartok. Eddig egyetlen egyszer
veszítettek: 1955-ben, amikor egy moszkvai merkozesen a bíro
nem engedte oket gyozni. Mindannyian a visszavagasra, a
melbourne-i olimpiara keszulnek. Am a tortenelem alaposan
osszekavarja a terveiket. Budapesten kitor a forradalom. ”
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SECCION EN ESPANOL

VAGASI-KOVACS ANNA

¿Pór qué puntualmente húngaró?
Aprender húngaró en tiempó libre
¿Por que alguien pasa su tiempo libre aprendiendo y
mejorando sus habilidades en hungaro?
Le preguntó a unó de mis alumnós en cada edición del bóletín...

Con mi pequena alumna de 7 anos, Irina Valentin me
encuentro todos los sabados en Círculo Juvenil Zrínyi (Zrínyi
Ifjusagi Kor). De semana en semana, Irina habla cada vez con
mas confianza en hungaro 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 estetico! Los lectores
del boletín ya pudieron encontrar sus dibujos en varias
ediciones anteriores.

¿Pór qué estás aprendiendó húngaró?
Estoy aprendiendo hungaro porque en mi familia muchos lo
hablan y me gustaría poder entenderles y conversar con ellos
en ese idioma que ademas me gusta.
¿Qué significa para ti que también seas húngara?

Significa poder tener algo distinto, algo mas que mis amigos de
aquí.
¿Hay cómidas, celebraciónes, cuentós, tradiciónes… que fórmen
parte de la cultura húngara y te gusten muchó?
No hay nada hungaro que me guste mas que comer "Pick
Szalami"!
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TIBOR MARTI

Traducidó pór: Zsuzsa Szűcs

6. DE OCTÜBRE—RECORDAMOS
A LOS MARTIRES DE ARAD

Luego de la rendicion (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 día en que ellos murieron como martires, el
primer ministro de Hungría tambien fue ejecutado en
Budapest.
El día de la muerte de los generales Dessewffy Arisztid,
Kiss Erno, Schweidel Jozsef, Poltenberg Erno, Torok
Ignac, Lahner Gyorgy, Knezich Karoly, Nagysandor
Jozsef, conde Leiningen-Westerburg Karoly, Aulich
Lajos, Damjanich Janos, conde Vecsey Karoly y del
coronel Lazar Vilmos, así como del primer ministro
Batthyany Lajos, se convirtio en símbolo del
derramamiento de sangre de la revolucion y de la lucha
por la libertad.
El 6 de octubre, como parte de la serie de conferencias
virtuales de ”Historia y cultura hungara”,
conmemoramos a los martires de Arad y el destino de
martir del primer ministro conde Lajos Batthyany.
Hace 171 anos, en ese día, dieron su vida y su sangre
por la libertad, su patria y sus compatriotas. En la
conmemoracion, 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
heroes son aquellos que sacrificaron sus vidas por la
emancipacion de Hungría. La venganza de la corte de
Viena quebro la vida de oficiales bien preparados, que
habían dirigido sus ejercitos en muchas batallas
victoriosas (12 eran generales y uno coronel), y en el
caso de Batthyany era un político respetado y exitoso y
parte de una de las familias nobles hungaras mas
antiguas.
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El momento de las ejecuciones fue tambien un
indicador: las condenas a muerte se ejecutaron justo en
el primer aniversario del estallido de la Revolucion de
Viena.
Durante las charlas que siguieron a esta conferencia se
marco el cinismo de la corte que se manifesto tambien
de otra manera. El Puente de las Cadenas sonado por
Istvan Szechenyi fue inaugurado el 20 de noviembre de
1849, poco despues de la ejecucion de los martires de
Arad. El primero en atravesar el puente fue justamente
quien ordeno la ejecucion, el odiado gobernante
plenipotenciario Julius von Haynau. (No es menos
impactante pensar que un siglo despues, el 20 de
noviembre de 1949, en presencia de Matyas Rakosi, 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 víctimas ademas de los martires de Arad.
Tras ellos quedaron huerfanos y viudas, familias
destrozadas.
En nuestro programa tambien recordamos otras
víctimas de represalias: evocamos el volumen de
cuentos ”Korhadt fakeresztek” (Cruces de madera
corroída) (1909) de Viktor Rakosi (1860-1923) donde
el escritor presento el destino del hombre comun de
una manera emotiva a los soldados de la guerra de
independencia. Personas que dieron su sangre o
felicidad por una gran causa comun. Así son los
pequenos hombres de alma heroica de las ”Cruces de
madera corroída”. Difícilmente se recuerde mas
bellamente la revolucion y la guerra por la
independencia que en este libro de cuentos.
Como parte de la conmemoracion, tambien
presentamos varias fuentes interesantes menos
conocidas relacionadas con los martires: se pudo
observar en el registro de defuncion de la parroquia
San Roque de Pest la triste inscripcion del primer
ministro conde Lajos Batthyany: ”Conde Lajos
Batthyany primer ministro de Hungría, [lugar de
nacimiento:] Pozsony, casado, catolico romano, de 40
anos, fusilado por el tribunal militar austríaco y traído
muerto desde el nuevo edificio”, y tambien la
observacion relacionada: ”fue colocado aquí en la cripta
de sus amigos”.
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Junto con los retratos de los martires de Arad,
recordamos ademas algunos extractos de las ultimas
cartas a sus familiares, que uno no puede leer sin
conmoverse. La ultima frase del general Jozsef
Nagysandor antes de su ejecucion 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 heroe, un hombre justo, un
buen soldado”. Muchos de las martires dejan tambien
mensajes para el futuro para los actuales jovenes de
nuestra nacion. Las ultimas palabras del general Erno
Kiss fueron: ”Dios mío, ¿sera un hombre completo el
joven de la nueva era? Que los gloriosos santos de
Arpad vigilen a los jovenes hungaros para que sus
corazones pertenezcan a Cristo y sus vidas a su patria.”
Creo que realmente quería dar esta advertencia a
muchos. Antes de su ejecucion, Lous Aulich dijo estas
palabras: ”Serví, serví, siempre solo serví. Y seguire
sirviendo con mi muerte”. Para muchos de nosotros,
una de las mayores deficiencias es la falta de vocacion
de servicio. Es importante senalar que una de las
garantías de supervivencia de las comunidades,
incluídos los hungaros que viven en la diaspora, es el
servicio a la comunidad.
Al final de nuestra conmemoracion, escuchamos las
palabras de Lajos Kossuth alabando a los martires de
Arad; el solemne discurso de Lajos Kossuth fue grabado
con un fonografo para la ceremonia de conmemoracion
del 6 de octubre de 1890 desde su exilio en Turín.
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 heroes!
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TIBOR MARTI
Revisadó pór: María Micsinay de Benedek

ENTREVISTA con
el Sr. Consul Honorario de
Hungría en el Chaco, Arquitecto
ALEJANDRO PAJOR
El Sr. Consul Honorario de Hungría, Sandor Pajor, es un
arquitecto reconocido. En Villa Angela y sus
alrededores. Se construyeron muchos edificios segun
sus planos, entre ellos la torre de la iglesia parroquial
del Sagrado Corazon de Jesus en Villa Angela. Lo conocí
como un hombre trabajador, entusiasta, creativo,
especialmente informado, educado, bien intencionado y
de buen humor, quien trabaja con el corazon y el alma
para la comunidad hungara en Villa Angela, y por su
cargo consular honorario para toda la comunidad
hungara en el Chaco. Fue nombrado consul honorario
en 2018 y desde entonces ha sido miembro oficial del
aparato diplomatico hungaro en la Argentina.
Concienzudo, cumple su mandato y todo lo demas que
emprende con devocion: es un representante
consecuente de los intereses de los hungaros en el
Chaco, y aunque no tiene un rol formal en la Sociedad
Hungara de Villa Angela, debido a su posicion
diplomatica, coopera de manera excelente con el
presidente de la sociedad, sr. Jose Luis Bischof y con
todos los miembros de la misma; en la practica, es el
motor de las iniciativas locales.
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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 pasion, desde
pequeno, cuando tuve que hacer el Secundario elegí la
Escuela Industrial con orientacion electromecanica
porque podría aprender otras cosas, en el pueblo no
tenía opciones orientadas a la construccion. Tiempo
despues, cuando hacía el Servicio Militar, un amigo
arquitecto solía llevarme al Regimiento y teníamos
largas charlas sobre diseno y urbanismo. Entonces
cuando ingrese a la Üniversidad, elegí la ÜNNE
(Üniversidad Nacional del Nordeste) porque allí
estaban los profesores y arquitectos mas reconocidos
en aquellos anos de 1980. Hasta hoy, la actividad
profesional como arquitecto es el leiv-motiv de mi vida,
es mi pasion. Tuve la dicha de ganar varios concursos
internacionales de diseno y gracias a la arquitectura
pude conocer otras Üniversidades. Tambien 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 anos en el gabinete
del Gobernador Roy Nikisch (2003-2007). Aquellos
fueron anos 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 dialogo,
haciendo prevalecer siempre la esencia comun 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 ninez plena pero siempre ensenandonos el
valor del trabajo, del esfuerzo. La casa de mis abuelos
en la chacra, siempre fue el lugar referencial. Si bien
nosotros vivíamos en el pueblo, los fines de semana la
pasabamos alla.
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Trabajabamos junto a mi padre o a mi tío, arriba del
tractor, ayudando a curar o regar los frutales de varias
hectareas. Corríamos todo el tiempo por ese patio
inmenso. Mi abuela preparaba unos postres riquísimos
en el horno de barro del patio y a veces el abuelo nos
llamaba, despues de correr y jugar, para acercarnos a la
sarten que estaba sobre la cocina a lena (de hierro
fundido), donde tenía listos unos huevos revueltos con
panceta y pan...! y eso era como el premio!... ja! Eramos
felices!
Ser hungaros -descendientes- siempre fue un valor
esencial para mí. Desde nino me encantaba sentarme
junto a mis abuelos para que me contaran historias de
Europa, de Hungría, 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 hungaro significa para mí
pertenecer a una diaspora que tiene valores comunes
tan nobles y tan sinceros que me emociona. Soy
argentino y honro a mi bandera celeste y blanca; pero
ser hungaro significa llevar en la sangre la pertenencia
a mis abuelos y la pertenencia a una Nacion 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 cooperacion junto al
Consulado en la tarea de ayudar a quienes desean
iniciar tramites, indicarles que documentos deben
recabar, indicarles quien/quienes pueden ensenarles el
idioma. Gracias al KCSP hace muchos anos podemos
tener la visita anual de becarios con altísimo nivel de
educacion e inteligencia que nos ayudan de forma
extraordinaria en todos esos aspectos.
Por otro lado, siempre estamos trabajando en conjunto
con La Sociedad Hungara de SSMM de Villa Angela en
todos los eventos patrios tanto de Argentina, como de
Hungría; participando y haciendo valorar nuestra
presencia en la sociedad de nuestra Provincia del
Chaco.
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Este ano 2020, tan especial debido al coronavirus,
hemos logrado una manera de mantener muy alto la
difusion de la cultura y la historia de Hungría y sus
relaciones con Argentina y Latinoamerica a traves de
un programa de charlas virtuales los días martes de
cada semana junto al Becario Dr. Martí Tibor. Esto nos
colma de satisfaccion 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 tambien un
honor porque representar al país 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 Hungría es nuestro soporte en todo. La
cooperacion es permanente. El Senor Embajador, Dr.
Gelenyi Csaba es el primero en ponerse adelante en la
ayuda a la diaspora; la comunicacion es permanente,
fluida y periodica, realmente es un placer trabajar con
ellos.
El Consulado, a cargo ahora de la Sra. Dra. Kalydy
Vanda; colabora de forma permanente, aun en este ano
lleno de grandes problemas debido al Covid y la
cuarentena en nuestro país, 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 chaquena ha sido historicamente
fundamental. La ayuda y el apoyo permanente desde
hace decadas y decadas atras, de la Federacion de
Entidades Hungaras de Argentina ha sido nuestra
herramienta para conseguir las donaciones de la
Fundacion Bethlen Gabor, gracias a ello pudimos
mejorar y modernizar el edificio de la Sociedad
Hbngara de Villa Angela. Es una relacion institucional
muy fuerte para Chaco porque demuestra la realidad
de la cooperacion con la diaspora.
Al ser Cónsul Honorario, ¿tienes una filosofía, ideas
que te gustaría seguir?
Pienso que solo trabajar es la unica filosofía. Ayudar,
colaborar y ser util desde lo que mis posibilidades lo
permitan.
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Yo tengo un sueno, que espero sea realidad muy pronto
y estoy con la esperanza: „hermanar” a nuestra ciudad
Villa Angela, con Szentendre; la ciudad-museo donde
descansaran las reliquias de la diaspora chaquena, que
ahora han regresado por barco a Hungría — del mismo
modo que nuestros abuelos llegaron a la Argentina
hace 100 anos atras- yo pienso que Villa Angela y
Szentendre desde ahora tendran algo en comun muy
representativo del espíritu hungaro en la diaspora
argentina.
¿Cómo ves el futuro de la colectividad húngara
chaqueña?
Yo veo cada vez mas el afan de los mas jovenes en
aprender el idioma, en aprender de cocina y platos
hungaros, de aprender bailes folcloricos, de hecho
tenemos un Ballet -Liliom- que es reconocido
internacionalmente y un verdadero orgullo para todos.
La colectividad hungara tiene referentes con
experiencia que durante toda su vida han dedicado a
nuestra diaspora todos los valores y el conocimiento
que ahora las nuevas generaciones -ya vamos por la 5ta
generacion- reconocen y participan mucho de todas las
actividades, participan de los campamentos en las otras
provincias, se capacitan en becas que Hungría dispone
para todos. Desde Chaco hemos realizado gestiones
para que adolescentes descendientes de hungaros
chaquenos puedan estudiar en el Instituto Balassi y
otros esten ahora estudiando en la Üniversidad de Pecs.
La verdad es que el futuro es fantastico 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 anecdota y es tierno recordar
esos momentos de la ninez, pero pienso que mis
abuelos me dirían que debería estudiar mas el idioma
hungaro y que ellos pensarían que los hungaros del
Chaco nunca dejen de valorar el espíritu magyar y
hacer todo lo posible para mantener siempre vigente
nuestra identidad y pertenencia.
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SÜSANA BENEDEK

IDIOMA HÜNGARO EN LA
ÜNIVERSIDAD DE BÜENOS AIRES
El 23 de septiembre arrancaron los nuevos cursos de
hungaro en la ÜBA.

Dos niveles, mas de 80

estudiantes. ¡Increíble! ¿Por que tantos estudiantes?

¿Como puede ser? La respuesta es simple. La mayoría
empieza porque el idioma es un requisito para obtener
la ciudadanía hungara. En ciertos casos hay que
demostrar dominio comunicativo en hungaro. No se
trata de un examen, lo que se pide es comunicacion

real en hungaro, poder entablar un dialogo. ¿Acaso no
es un requisito logico? Si lo que quiero es ser hungaro,
pues entonces debo hablar el idioma y entender los
formularios que estan en dicho idioma, conocer la
cultura y las tradiciones de mis ancestros. Creo que es

lo mínimo. 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.
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La Facultad de Derecho de la ÜBA

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: ¿cuanto tiempo
necesito? En esta primera instancia parecería que lo
unico que importa es obtener la ciudadanía, que el
tramite sea rapido, 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 magico. Lo que
empieza como un tramite burocratico pasa a ser un
camino placentero, lleno de sorpresas, de vibraciones,
de estímulos, 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 traves de las expresiones, van
transformando los sentimientos de los estudiantes. De
pronto deja de ser un tramite y es como un viaje al
mas alla, explorando un nuevo mundo lleno de

atracciones y de misterios que queremos comprender.
El idioma hungaro es aglutinante, por lo que las
palabras terminan siendo kilometricas. 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.
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Por otro lado, los alumnos van viendo como se forman
las palabras en hungaro.

No se inventan nuevas

palabras para significar algo, sino que

se van

describiendo los fenomenos 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 (utlevel)



De nada: se dice de corazon. Aparece la palabra
corazon (szívesen)



Para nombrar a la madre o al padre se anade la
palabra dulce: edesanya



Pelo canoso y otono es la misma palabra (osz):
perdemos pelo, como pierde las hojas el arbol y a
su vez cambia de color.



La loma de burro, para controlar la velocidad de
los autos en la calle, se dice policía acostado.
¡Genial! Hace el trabajo de policía, ¿o no?
(fekvorendor)



El policía en hungaro es el vigilante del orden
(rendor)



El hermano en hungaro combina dos palabras:
sangre + cuerpo. (testver) ¿No es genial?



El hogar y la patria son la misma palabra (hon,
otthon, haza, haz) Eso habla de lo importante que
es para el hungaro la patria, es su hogar.



El verbo explicar contiene la nacionalidad: magyar,
magyarazni. Es tan logico. ¿En que idiomas puedes
explicar mejor? ¡En tu propio idioma, el hungaro!
Es como si en espanol explicar se dijera:
espanolear.



La revolucion en hungaro se expresa con el verbo
hervir, hierve, hay hervor (forradalom)



Sol y día son la misma palabra (nap).
semana son la misma palabra (het).



Biblioteca es almacenamiento de libros (konyvtar),
la caja para pagar sería almacenamiento de dinero
(penztar), el almanaque el alamcenamiento de días
(naptar), el diccionario el alamcenamiento de
palabras (szotar), la farmacia el almacenamiento
de medicamentos (gyogyszertar).
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Siete y



El medicamento
(gyogyszer).

es

el

producto

que

cura



El abogado es el que defiende un asunto (ugyved).



La babosa es el caracol desnudo (meztelen csiga).



Arroba es lombriz (kukac).



Te lo resumo se dice: te lo digo en una cascara de
nuez (diohejban)

Podría seguir enumerando ejemplos por horas. Es un
idioma

maravilloso,

que

los

estudiantes

van

descubriendo y quedan deslumbrados. Lo que
empieza como una obligacion termina siendo algo

placentero, como un viaje en un parque de
diversiones. Se enganchan, y ya no lo hacen
SOLAMENTE por la ciudadanía, lo hacen porque les
gusta, porque sienten interes, 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
tinendo de rojo, blanco y verde.
Quisiera cerrar con algunos comentarios de mis
estudiantes.

¿Que

significo

para

vos

aprender

hungaro?
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. Mision cumplida. ¡A seguir trabajando!
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ANNA VAGASI-KOVACS

MIS HIJOS ESTAN APRENDIENDO
HÜNGARO!
PADRES DEL SAN LADISLAO
La mama de Victoria, Nicolas y Matías Perelman es
lectora habitual de Rolunk szol. Dado que la familia
vive cerca del Club Hungaria cuando surge la
oportunidad, estan felices de unirse a la vida del Club;
conocen nuestra comida, son visitantes del mercado
navideno y los ninos se han familiarizado con las
bellezas del idioma hungaro por segundo ano
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 ano pasado, tanto Victoria como Nicolas habían
estudiado hungaro en el colegio durante 3 meses. Esta
experiencia les resulto sumamente interesante, no
solamente por aprender un idioma tan diferente al
espanol o al ingles (que tambien estudian), sino
tambien por poder conocer un poco de la cultura
hungara. Por eso, este ano quisimos repetir esta grata
experiencia y sumar a Matías que este ano empezo la
escuela primaria.
¿Cómó les resulta el idióma?
El idioma les resulta facil de pronunciar aunque
todavía no pueden armar frases por sí solos en
hungaro. Las canciones las aprenden con facilidad
como tambien el vocabulario.
¿Cómó experta en lingüística, ¿cómó ves el idióma
húngaró?
El hungaro 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 difícil de aprender como segunda lengua. Sin
embargo, no resulta demasiado complicado de
pronunciar para los hispanohablantes, ya que
fonologicamente no difiere tanto del espanol. El
hungaro me parece un idioma muy interesante y tiene
una cadencia hermosa.

100

¿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 hungaro. A veces
se dicen algo entre ellos en hungaro a modo de codigo,
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 dedicacion 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 hungaro a los familiares, nos dicen
los colores que recuerdan en hungaro y los numeros
que Nicolas aprendio a contar hasta el 100.

En la clase
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MINDENSZENTEK NAPJA
NOVEMBER 1.
Mindszentynum, az
Argentínai Katolikus Magyarok
Szövetségének
online megemlékezése

ZRINYI IFJÜSAGI KOR
EVZAROJA
NOVEMBER 14-EN 11:00 ORAKOR

SZERDÁNKÉNT
Magyar nyelvű TÁRSALGÁSI KLUB
17:00 ÓRAKOR felnőttekkel
19:00 ÓRAKOR fiatal felnőttekkel
BESZÉLGESSÜNK EGY JÓT MAGYARUL!
A ZOOM-ON!

ISTENTISZTELET
Minden honap 2. es utolso vasarnapjan
a ZOOM-on!

MAGYAR NÉPTÁNC kicsiknek
PÉNTEKENKÉNT
16:00 ORAKOR
KNAPECZ KATAVAL ES TOTH ANDRASSAL

AMENNYIBEN SZIVESEN IRNA/KÜLDENE CIKKET,
RECEPTET, VERSET A HIRLEVELBE, VAGY KERESE,
KERDESE LENNE, FORDÜLJON HOZZAM BIZALOMMAL
AZ ALABBI CIMEN: ANNAVAGASIKO@GMAIL.COM
A szerkeszto: Vagasi-Kovacs Anna
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