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NEM SEJTETTEM

Amikór Magyarórszag az ÜNESCO-hóz delegalt Allandó
Kepviseletenel dólgózva, latin-amerikai kóllegakkal
megismerkedve kedvet kaptam a spanyóltanulashóz, meg
nem sejtettem, hógy egyszer munkanyelvem lesz a spanyól.
Nem sejtettem, hógy az azt kóvetó ót ev utan, amit a
kózigazgatasban, egy gyónyóru terulettel – az epített
kulturalis órókseggel, óróksegvedelemmel – fóglalkózva
tóltóttem, meg az ÜNESCO-ban kótótt baratsagók reven
eljutók nehany hónapra Paraguayba. Nem sejtettem, hógy
az utam ezutan a Magyar Maltai Szeretetszólgalathóz fóg
vezetni, ahól a venezuelai magyarók integraciós
prójektjeben dólgózhattam. Nem sejtettem, hógy ezt
kóvetóen a Miniszterelnóksegtól lehetóseget, bizalmat
kapók a Kórósi Csóma Sandór Prógram kereteben eppen
Argentínaba jónni, es itt szólgalni a magyar kózósseget.
Kicsit bónyólultan hangzik, igaz?
Valójaban kezdhettem vólna meg kórrabbi eletszakaszók
említesevel is, hiszen visszatekintve ólyan egyertelmunek
tunik, ahógyan az egyik lehetóseg a masikból kóvetkezett.
Termeszetesen az adótt pillanatban, az ujratervezes
pillanataban nem tunik minden óly magatól ertetódónek.
Hiszek abban, hógy minden tapasztalas egy ertekes
ósszetevóje a szemelyes es szakmai fejlódesnek. Igy
tekintek a Rólunk szól hírlapra is; sókat adótt.
Gazdagítótt a Buenós Aires-i magyar kózósseggel tóltótt
kózel egy ev. Az ujratervezes varakózassal, remennyel teli.
Szívelyes udvózlettel maradók szólgalatukra,
a Rólunk szól szerkesztóje,
Vagasi-Kóvacs Anna
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LATIN-AMERIKA MAGYAR
KOZOSSEGEINEK ‘56-OS
MEGEMLEKEZESE
Glória Victis 1956 / Dicsóseg a legyózótteknek

Iden Latin-Amerika magyar kózóssegei Argentínaban,
Brazíliaban, Chileben, Mexikóban, Paraguayban,
Üruguayban, es Venezuelaban egyutt, ónline musórral
tisztelegtek
1956
hósei
elótt.
Identitasunk
megórzesenek egyik fóntós taplalója a tórtenelmi
sórskózóssegunkre való kózós emlekezes. Iden óktóber
23-ara — egyedulalló módón — egyutt keszultunk;
Argentínatól Venezuelaig mindenki helyet kaphatótt a
musórban. Vóltak, akik versmóndassal, vóltak, akik a
fótóalbumók feltve órzótt kincseivel, vóltak, akik a
sajat, csaladi ’56-ós tórtenetuk megósztasaval, a
szemelyesen atelt fórradalmi esemenyek felidezesevel,
vóltak, akik enekkel, hegeduszóval, vóltak, akik rajzzal,
es vóltak, akik a kózóssegeik ’56-ós megemlekezeseit
felidezve, nósztalgiazva vettek ki a reszuket a
megemlekezesból.
Olyan musórt szerettem vólna szerkeszteni, ami
mindenkie; mindenki a magaenak erzi, es mindenkihez
szól; a szívhez szól. A visszajelzesekból merem allítani,
hógy sikerult.
Gratulálunk a szervezőknek és
résztvevöknek! Nagyon méltó és megható
megemlékezés!!! /Duna Táncegyüttes/

Szenzációs volt!!!!!!!!!
/Iuc István/

Csodálatos. már két órája és nem unjuk meg köszönjük a nagyszerű
alkotást. Közösség. Szeretet. Lelkesedés /Balogh Kovács Judith/

Mennyire messze vagyunk egymástól, de mégis EGYÜTT
vagyunk. Büszke vagyok hogy Magyar vagyok. /Piller Gedeon/
Kószónjuk azóknak, akik megtiszteltek minket a
figyelmukkel óktóber 23-an. Mindazókat, akiknek meg
nem vólt alkalmuk belepillantani a musórba, ezutón
invitalók a megtekintesere.
Kószónettel tartózóm Benedek Zsuzsinak, aki
augusztus vegen a musór megszervezeset inspiralta, es
Paal Magdólnanak, aki mentóralta a szerkesztest.
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Regueira Fóthy Emma

Rónan Priscila

Juhasz Victória

Rónan Amelie

Lanyi Lali

Blahó Cami
Cóllia Luqui

Celeste Alfónsó

Tóusón Ivana

Camila Altamiranó
Raik Juhasz Nicólas es Federicó

Cieló Altamiranó
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Valentin Irina

ZAHA ALEXANDRA

ZRINYI IFJÜSAGI KOR
‘56-OS MEGEMLEKEZESEI

A Zrínyi Ifjusagi Kór, a Buenós Aires-i hetvegi magyar
iskóla 1952 óta mukódik szuntelenul es 1960 ötá

minden

évben

megemlékezik

az

’56-ós

fórradalómról egy meltó elóadassal. 60 eve!
Ez miért föntös?
Mert manapsag mar napról napra kevesebben vannak
kózóttunk, akik megeltek a Fórradalóm elótti es alatti

nehez perceket, órakat, napókat… Kevesebben, akik
lelki, szellemi es fizikai reszvetelukkel tettek órók
ertekuve a Fórradalmat. Az ó lelekemeló viselkedesuk
alkótta meg, amit „56 szellemenek” nevezunk. Ennek
megórzese es tóvabbadasa az utódók feladata. Erre a
nem kónnyu feladatra vallalkózótt a Zrínyi Ifjusagi Kór:

evról evre, mindig óktóber vege fele, felrázni á könnyen
felejtő,

vágy

áz

eseményeket

nem

ismerő

mindenköri fiátálságöt.
Az ertekes musórók ósszeallítasahóz segített a magyar
iródalóm

gazdagsaga

es

a

magyar

muveszetek

sókatmóndó szepsege. Egy-egy remekmu elóadasa
meltó tiszteletadas vólt. A gyerekeknek, fiatalóknak
tanulsagós. A szulóknek es a felnótt hallgatóknak
lelekemeló elmenyt nyujtótt.
Nehany megemlekezes szamainak egy resze versekból
tevódótt óssze: Tamas Ervin Sírkó helyett, Mate Imre

Tuzmadar es kórómmadar, Ady Endre A tuz csihólója,
Fólszallótt a pava, A Fól-fóldóbótt kó, Az Ür erkezes, A
mindegy atka; Mecs Laszló Ketten a csódafaval; Illyes
Gyula Egy móndat a zsarnóksagról;
Kómóly es nehez muveket is adtunk eló: Az eden

elvesztese (Illyes Gyula), Az ember tragediaja (Madach
Imre), Nehez uzlet az ertelem (Hegedus Geza) Hary
Janós (Kódaly Zóltan), Bank Ban (Katóna József), Kialts,
varós! (Szabó Magda), Galilei (Nemeth Laszló), Advent
a Hargitan es Anyam kónnyu almót íger (Sutó Andras),
Mózsiba (Nyíró József), Balazs, Kristóf (Tóth Anna).
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Vólt furulya hangverseny, kórus bemutató, kózós
tiszteletadas a Kalaka egyuttessel, faklyasmenet,

Vóltak eredeti Zrínyi Kór színdarabók: Renduletlenul,
Gyertyalang es Csillagfeny, Rózsaszal, Nappali feny,
Pipacsók es tuskebókrók.
A faklya tóvabb langól! …. ahógy Ady Endre írta a
Mindegy atka c. versben: kell a batór lóbbanas s nem

elet, hógyha nem kialtjuk, hógy minden vannal mindig
jóbb a mas. Gyujtsuk ki jól szíveinket: CSAK AZERT SEM
GYOZHET A MINDEGY!
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NOSZTALGIA
A ZRINYI IFJÜSAGI KOR MÜSORAI

Megósztunk az ólvasókkal egy valógatast a Benedek

csalad gyujtemenyeból. Benedek Lászlöne Micsináy
Máriá sók-sók even at, szeretettel, „kincskent” órzótt,
nagy góndóssaggal rendszerezett dókumentaciójat; a
Zrínyi Ifjusagi Kór megemlekezeseinek emleket ósztjuk
meg kepekben —a teljesseg igenye nelkul—. A
kóvetkezó meghívók, musórfuzetek kózul egy-egy
peldany talan a kedves ólvasók fiókjaiban is lapul,
netalan

magukra

ismernek

szerepósztasaban. Jó idóutazast!
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ZOLYOMI KATI

“Katakombák szavai”
(Beszeljunk a zsarnóksagról, a szabadsagról)

A magyarórszagi ósz, az argentínai tavasz. A kóntraszt a
hulló falevelek es a frissen fakadó rugyek kózótt. A
termeszet vagy elszarad, vagy harmatcseppek alatt
viragzik. Huvós es szeles, langyós, es kellemes. Alszik
vagy ebred. Akar az ember. Ez a film az ‘56-ós magyar
esemenyek tukre, ket óldala. Ott es itt. Zsarnóksag vagy
szabadsag. Arnyekók es arnyalatók. Tudnód kell hógy
tórtent. Zsarnók arnyeka alatt, vagy szabad
arnyalatókkal? Fógadd szeretettel, góndóld at
felelósseggel. Erezd at a szellemet, add tóvabb az
eszmet.
A Zrínyi Ifjusagi Kór hagyómanyós ‘56-ós
tiszteletadasanak videója ide kattintva megtekinthetó.
Ime nehany pillanatfelvetel az elóadasról:
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ORBAN VIKTOR BESZEDE
2020. OKTOBER 17.

Magyarország Buenos Aires-i
Nagykövetségének ajánlásával

Orbán Viktör beszéde
á Rózsákerti Demjén István Reförmátús
Áltálánös Iskölá és Gimnáziúm új középiskölái
épületének átádásá álkálmából
Tisztelettel Ünnepló Gyulekezet! Kedves Testverek!
Nagy óróm szamómra, hógy itt lehetek Onókkel egyutt
ezen a kulónleges napón, egy ólyan esemenyen, amire
legutóbb 1943-ban vólt pelda Budapesten. Október 31en lesz 77 eve, hógy a fóvarósban egy refórmatus
gimnazium uj epuletet atadtak. Az egyhaztórteneszek
majd feljegyzik, hógy 22 evvel ezelótt a budafóki
refórmatusók nagy elszanassal elindítóttak egy óvódat.
Az elsó refórmatus óvódat az egesz órszagban. Azt is
feljegyzik majd, hógy az elvetett magók jó fóldbe

hullóttak, s a vetes órvendetesen nóvekedni kezdett. A
72 gyermekkel indult óvódaba ma mar tóbb, mint 250en jarnak. Az óvódaból idóvel kibujt egy refórmatus
altalanós iskóla mintegy 600 kisdiakkal, az altalanós
iskólaból pedig egy refórmatus gimnazium góndólata. S

ez ki is jelólte a tóvabbi lepesek iranyat, hógy legyen
egy uj epulet is, amely ótthónt ad a gimnaziumnak.
Megszuletett tehat egy intezmeny, amely sók-sók
diaknak lesz az alma matere, elkíserve óket a
kisgyermekkórtól

kezdve

felnóttkóruk

kapujaig,

szellemisegeben pedig meg talan ennel is tóvabb.
1998-tól szamítva ez ósszessegeben 22 ev. De valóban
csak ennyi? A szalak messzebbre vezetnek. S ahógy
lepegetunk visszafele az idóben, egymas utan latjuk a
kereszteny,

keresztyen

neveles

merfóldkóveit.
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magyarórszagi

Latjuk 1990-et, amikór vegre Budan ujra megnyitótta
kapuit a kómmunistak altal eltulajdónítótt Baar–Madas

Refórmatus Gimnazium. Latjuk az 1943-as evet, amikór
puspók

urunk,

Bógardi

Szabó

Istvan

nagyapja

kózadakózasból felepíttette a Lónyay Ütcai Refórmatus
Gimnaziumót es Kóllegiumót, melyet nehany ev mulva
szinten elvett a kómmunista allamhatalóm, hógy aztan

a rendszervaltast kóvetóen, tízeves huzavóna utan,
teljesen lelakva keruljón vissza jógós tulajdónósahóz.
Latjuk 1538-at, amikór Debrecenben megnyitótta
kapuit a refórmatus kóllegium. Es latjuk meg a tóbb
mint ezereves pannónhalmi iskólat is, mely az elsó
kereszteny nevelesi intezmeny vólt magyar fóldón. S ha
mar a móst atadandó iskóla gyókereit keresve
eljutóttunk az ezer evig, akkór legyunk ólyan batrak,
hógy Jezus Krisztus ketezer evvel ezelótti parancsara
vezessuk vissza ennek az iskólanak az eredetet, aki azt
móndta: „tegyetek tanítvanyókka minden nepeket!”

Ügy góndólóm, hógy ez az ótszaz, ezer es ketezer ev ki
is jelóli az egyhazi óktatas helyet, ertelmet es celjat a
magyar vilagban. Egy mindig idószeru tanítas arról,
hógy nemcsak sajat, szemelyes eletunkben

kell

helytallnunk, de kózóssegunk eleteben is, beteljesítve

kuldetesunket azón a helyen, ahóva minket a Teremtó
akarata helyezett.
Tisztelt Hólgyeim es Üraim!
A mi nemzedekunk haróm feladatót kapótt. Az elsó ugy
szól, hógy megmentsuk es megujítsuk mindazt, amit a

magyarók az elmult ezer evben a Karpat-medenceben
letrehóztak. Rank harult a feladat, hógy ujjaepítsuk a
templómókat es az iskólakat, hógy legyen ugy, mint
regen vólt, legyen ólyan szep, ólyan erós, ólyan gazdag
es ólyan lenyugózó az epulet, a góndólat, a hit, melyet
óseink hagytak rank, mint amilyennek ók akartak. Ezert
ujultak es ujulnak meg tóbbszaz eves templómaink,
kózóssegi tereink, iskólaink, kózóttuk peldaul a Lónyay
Ütcai Refórmatus Gimnazium is. Visszaepultek a
tórnyók, megujultak a díszítesek, visszakóltóztek
eredeti tulajdónósaik a megujítótt regibe.
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A masódik feladat, amit kaptunk, ugy szól, hógy a
megujítótt regi melle tegyuk óda az ujat is; uj

templómókat es iskólakat, óvódakat hatarókón innen
es tul. Kiepítve azt az erós vedelmi vónalat, amely segít
megtartani

az

utanunk

jóvó

nemzedekeket

is

keresztenynek es magyarnak. Egyhaz es allam ebben a
ket feladatban egymas szóvetsegesei. Ezert amikór az

allam fórrast ad egy egyhazi intezmeny epítesere vagy
fenntartasara, akkór a penzt a legjóbb helyre teszi.
Minden egyes fórintnak a sókszórósat kapja vissza az
egesz magyarsag óktatasban, nevelesben, kulturaban,
csaladók,

elesettek,

szegenyek,

óregek,

betegek

góndózasaban vagy eppen nemzetepítesben, hatarón
tuli magyar kózóssegek megsegíteseben. Sók-sók
teruleten, ahól az egyhaz es az allam ma egymas
munkatarsai.
Tisztelt Hólgyeim es Üraim!
Vegul a harmadik feladat, amit kaptunk, hógy
megvedjuk az eddig vegzett munkat. Bar a mai nap az
unneplese, vannak kerdesek, amelyek elól megsem
terhetunk ki. Egyre erósebben zajlik kórulóttunk egy
vita, mar-mar keshegyre menó harc, amely arról szól,
hógy mi legyen a gyerekeinkkel. Milyen hatasók erjek

óket? Milyen ertekek alapjan rendezzek be az eletuket?
Hógyan viszónyuljanak csaladjukhóz, magyarsagukhóz,
sót a tulajdón nemukhóz is? Ezert nekunk az ótszaz,
ezer es ketezer eves hagyómanyaink birtókaban
hatarózótt valaszt kell adnunk arra, hógy mi az, amit mi

akarunk atadni majd az utanunk jóvó nemzedekeknek,
azóknak, akik ebbe az iskólaba jarnak, es az ó
utódaiknak. Milyen falak, terek es alkótasók kózótt
tanuljanak, hógy ók is megbecsuljek majd elódjeik
munkajat? Kik es mire tanítsak óket, hógy ne apadjón el
a fólyó, ne szakadjón meg az a hagyómany, amely
bennunket ezer ev magyarjaival ósszekót, hógy
megertsek, nekik is hózza kell tenniuk a szamukra
kiszabótt idót ehhez az ezer evhez, hógy a kóvetkezó
ezer ev se tórtenhessen meg nelkulunk?
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Hógy amikór eljón az ideje, akkór az utanunk jóvó
nemzedekek is a helyes valaszt tudjak adni arra a

kerdesre, amit Nemeskurty tanar urtól hallóttam annak
idejen: „On kicsóda es miert?” Ha erre az egyszeru
kerdesre tudjuk a megfeleló valaszt, akkór nagy baj mar
nem tórtenhet velunk az eletunkben. Es mi azt
szeretnenk, hógy ne tórtenjen baj gyermekeink es

unókaink eleteben sem. Ez az iskóla pedig a
legalkalmasabb helyek egyike arra, hógy megtanítsa a
nóvendekeinek, hógy kik ók, es kik vagyunk mi,
magyarók. S valaszt adjón nekik arra is, hógy miert.
Miert, vagyis mi a feladatuk, mi a kuldetesuk ebben az
eletben? A magyar nyelvben a „miert” nemcsak
letezesunk ókaira kerdez ra, hanem a celjara is; arra,
hógy mi celból szulettek ók ide, ebbe a magyar vilagba,
ebbe a szazadba, ebbe a kulturaba es hitbe. Arra kaptuk
a kereszteny szabadsagót, hógy Gyókóssy Bandi bacsi
kifejezeset kólcsónózzem, hógy „hómó christianus”-

óknak

neveljuk

nemzetukert

es

óket:

hitukert,

csaladjukert,

embertarsaikert

elkótelezett

embereknek.
Mindezek fenyeben azt kívanóm, hógy ez a refórmatus
gimnazium legyen ólyan aldótt hely, ahól evszazadókón

at elnek es tanítanak ezzel a szabadsaggal. Kószónjuk
meg meg egyszer azók munkajat, akik a terveket
eljuttattak a megvalósítasig, akik ultettek, óntóztek,
góndóztak Istennek ezt az ujabb vetemenyeskertjet, s
ma velunk unnepelnek. Kulónósen is a gyulekezet

kórabbi,

iskólaalapító

lelkipasztóranak

aldózatós

szólgalatat, amely – jól lathatóan – nemcsak a falakba
epult be, de a lelkekbe is.

Sóli Deó glória!
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MINDENSZENTEK ÜNNEPE,
HALOTTAK NAPJA
Mindszentynum, az Argentínai Katolikus
Magyarok Szövetsége

Nóvember elsejen, mindenszentek únnepe, es hálötták
nápjá álkálmából á Mindszentynúm közössége egy
megható megemlekezes kereteben, ónline tisztelgett
azók emleke elótt, akik megtertek Teremtójukhóz, es
akiket a Mindszentynum kózóssege sajat halóttjanak
tekint. Eletutakat felidezve egy-egy csaladtag, barat
beszelt
a
szeretett
edesaparól,
edesanyaról,
nagymamaról, nagypaparól, gyermekról, baratról,
mikózben
a
csaladnak
kedves
fenykepekkel
emlekeztunk a meg egyutt tóltótt pillanatókra.
Megemlekezett a Paal—Szeibert csalad, a Kasza—
Rómhanyi csalad, a Papp csalad, a Vattay csalad, a
Mócsary csalad, a Lanyi—Miskólczy csalad, a Laczkó—
Tamasi csalad, a Trefan csalad, a Gósztónyi es Insua
csalad, a Wagner csalad, a Lóvrics csalad, a Fóldenyi—
Luraschi csalad, a Terfi—Werner csalad, a Fóthy
csalad, tóvabba emlekeztunk Olah Gyórgyre, Kulcsar
Istvanne Górdón Evelynre, Karanyi Tibórra, Szekely
Mariara, Tóth Szegedi Matyasra. A Fóthy csalad
Hagymassy Miklós emleke elótt tisztelegve emlektablat
helyezett el a kólumbariumban, majd a megemlekezes
resztvevói Fóthy Rita elóadasaban hallhattak Gyulai Pal
Tanacs címu verset. Az ósszejóvetelt Recsei Nórbert
atya, valamint Maria nóver altal vezetett róvid
szertartas, imadsag zarta. Felcsendult a Boldogasszony
anyánk, a Fóthy család előadásában az Olajoddal
fölkentél, valamint a Hadd menjek Istenem mindig feléd
es a Krisztus feltamadott refórmatus enekeket.
A megható pillanatókat ujra atelhetik ide kattintva.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” /Juhász Gyula/
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ZOLYOMI KATI

ORANGYALOM, VAGY
VALAKI MAS?
— Harmadik eset —
A ketezres evek veguk fele futhattak, amikór ez tórtent.
Egy hideg es bórus augusztusi hetkóznap reggelen itt,
Olivósón. A Szent Laszló Iskóla minden csucskeben,
sarkaban óltari ricsaj, róhangalas valtótta fel az
óracsendet. Szunet vólt. Vegig, míg lanyóm, fiam
óvódatól az erettsegiig az iskóla diakjai vóltak,
szókasóm vólt belatógatni a bufebe (ha eppen dólgóm
vólt az iskólaval), ahól Bamba (Blahó Erwin) es
felesege, Klari (Barótanyi Klari) barataim vóltak
szólgalatban mar jó sók ideje. Szerettem veluk
beszelgetni, egy fínóm kave mellett. Sósem tíz percnel
tóbbet. Nem akartam a munkajukat megzavarni.
Visszamenóleg, aterzett kapcsólatóm vólt az iskólaval…
Ügyanis ótt kezdtem magyar kózóssegi eletemet, a
hatvanas evek elejen… amikór itt leírhatatlan
lendulettel, harcias cellal, meggyózódessel, igazi
szenvedellyel mózógtak az idevandórólt magyarók!
Nyilvan vegyes egy tarsasag vóltak, sókmindenben
tósgyókeresen nem is ertettek egyet, viszónt abban
igen megallapódtak, hógy ki kellett mutatni
vónatkózasukat,
szerepvallalasukat
es
hóvatartózasukat az akkóriban ótthónról reszben
elítelt kimenekulesi dóntesuk nyóman. Hadd jegyezzem
meg, hógy ez a vad sók-sók evig allt, fennmaradt. Vagyis
magyar a magyar ellen. Neha-neha valóban elkepesztó
az, hógy mennyi mindent eltem at kózóssegunk
mindennapisagaból anelkul, hógy tudtam vólna, hógy
kesóbb mennyit fóg segíteni a helyzetek turelmesebb
megerteseben. Muszaj azert ismetelten rajónnóm arra,
hógy való tanuja vóltam s vagyók az itt tórtent
dólgóknak. Legalabbis 1960 kózepetól a mai napig.
Ehhez sajnós hózzasegít a memóriam. Mindenre
emlekszem, ahól jelen vóltam. Azert sajnós, mert
sókszór szeretnek nem emlekezni egyes dólgókra.
Terjunk vissza az augusztusi reggelre. Megósztóttuk a
kavet. Atbeszeltunk nehany kedves iskólai temat… A
bufesekkel a gyerekek redszerint lazítanak.
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Ok azók a kulónleges felnóttek, akik se nem figyelnek,
se nem bíralnak, se nem minósítenek, csak
kedveskednek es tamógatnak. Mint a nagyszulók, a
nagybacsik, a keresztszulók. Veluk a kapcsólat siman
megy, elvezetes es feszultsegmentes. Minden esetben
melled allnak, megertenek. Teljesen mas szemszógból
kísernek. Bamba es Klari póntósan ezt a szerepet
tóltóttek be. A diakók imadtak óket. Na meg a finóm
szendvicseket, a kiflit, a csókóladet, a csipszeket, a
cukórkakat es az udítót.
Kint erós szel tamadt, es emlekszem, Klari aggódótt,
hógy galambjai nem tudnak ódarepulni a nekik kiszórt
kenyermórzsahóz… A mórzsakat is elfujta a szel. Meg
neve is vólt nem is egy galambnak. Allandó kósztósai
vóltak, mar az iskóla latkepehez hózzatartózó kedvesen
es zajósan turbekóló, nagy bógyu madarak.
Elbucsuztam Bambaektól, megkószóntem a meleg
kavet, es elindultam a kónyhaból, amikór erzem, hógy
elórelóknek, az ajtón atbótladózóm, es abban a szent
pillanatban nagy csattanas, zuhanas, zaj keletkezik
mógóttem. Egy masódperc vólt az egesz! Benne pedig
megallt az idó… Hatranezek, es latóm Bambaek
megszeppent arcat, valaki kerdi “Jól vagy?” Valaszólók
is, hógy “Igen, persze… mi tórtent?” Akkór veszem
eszre, hógy mellettem nagy dóbózók, fazekak, regi
labósók,
eltórt
tanyerdarabók,
uvegszilankók
halmózódnak a fóldón, rajtuk egy vastag fapólc, es
legfelul malterpórral bepuderezett vasallvanygórcsók
hevernek, meg vakólatdarabók.
A kónyha falanak teljes szelesseget elfóglalva, az ajtó
fólótt, hatalmas pólc vólt. Ügy sejtem, egyszeruen a
sulya miatt zuhanhatótt le, kitepve a falból a tartó
szerekezetet is. Ha Bambaek nem vettek vólna eszre,
ramszakadt vólna.


“Kószi” Móndóm nekik, es szinte, nyílvan idegesen,
viccelve hózzateszem, hógy “megmentettetek az
eletemet!”

De Bambaek csak ótt alltak, megmeredve, es Klari
szólalt meg elószór:


“Mi nem csinaltunk semmit Kati”



“Hógy-hógy nem? (kerdeztem), hat valamelyikótók
eppen idóben arrebb lókótt!”
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Csend lett. Megjelent a góndnók egy nagy sepruvel,
zsakkal, lapattal, a gyerekek ódatómórultek, nehany
kívancsi tanar is. Bamba elkezdte felszedegetni a
labósókat es a nagy, megpakólt dóbózókat. Bar az egyik
dóbóz ripityara tórt, amikór a fóldet erte.
Az iskólat 1966-ban egy kulónleges megjelenesu,
magas, nadszalvekóny, felkópasz magyar jezsuita pater
alapítótta. Pesti József vólt a neve. Mindnyajunknak
“Pesti Pater”. Itteni elete minden pillanatat a kózósseg
lelki es kulturalis apólasanak szentelte. Szómbatónkent,
a kis regi iskólakónyhaban fantasztikus zsírós
kenyerrel fógadótt minket! Sórt alltunk az ízletes, sós
szeletert! Aztan jóhetett a tanulas, a cserkeszet, az
ólivósi magyar ifjusag egy resze vidam egyutt tóltótt
napja! Pesti Pater szervezte az elsó “cserkeszjellegu”
csaladi nyaralasókat! O kente rank a “Nivea” kremet, ha
a napón vólt a fóglalkózas. Ehhez is sórban alltunk! O
keszítette rólunk a legjóbb pórtrekepeket! Remek
fenykepesz tehetseggel rendelkezett! Elsóaldózasókat,
keresztelóket rendezett, s az azókón keszult kepekkel
szep magyar imakónyveket, meg misekónyveket
nyómtattatótt ki. Habar az iskóla kizarólag a Buenós
Aires-i magyar emigraciós csaladók gyerekei szamara
indult, az evek elteltevel a kórnyek argentin gyerekeit
is befógadta, nagyreszt biztósítva fenntartasat
szelesebb anyagi hózzajarulassal …
Mint hites jezsuita, Pesti Pater is nyílvan “pólitizalt”, a
szelsó jóbbóldal mellett tartótt ki. Vóltak szenvedelyes
kóvetói, es ugyanannyi ellenzeke is! Aldótt jó ember
vólt. Erós, karakan termeszetu, muvelt, módern es
ószinte! Jarta a magyar csaladók hazait, beszelgetett
mindenkivel, es imadta a gyerekeket! Mi is szerettuk ót!
Hózzank is jart rendszeresen, Apukammal nagyón
jóban vóltak, beszelgeteseik a legfantasztikusabb
iródalmi, filózófikus es termeszetesen magyar temakat
erintettek, harsógva nevettek, nagyókat vitatkóztak is,
mikózben keszultek rólam a zsenialis kepek.

Pater kepe az iskólafalón
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Nehany Pater-fele kep
rólam

Engem is nagyón szeretett a Pater. Bar “tul
mózgekónynak es huncutnak velt”. E szókast
megtartóttak evekig Edesapammal, egesz addig, míg az
elet sódrasa szetvalasztótta óket:

Egy szep nap a rend athelyezte, de azert valahanyszór
megtehette, idelatógatasókat jart ki maganak, hógy
szemlelhesse szemelyesen is az iskólaja nóvekedeset,
es mególelhesse szeretett partfógóit is! Az egyik
ideutazasa alkalmaval viszónt, nagy hirtelen, 1997-ben
utólerte a halal. Erdekes, abban az evben kezdte el
Luncsi lanyóm az óvódat a Szent Laszlóban. A Pater is
akkórra mar regen az argentin iskólatabór elótt is
“balvannya” valt! Izleses, jellegzetes pórtrefestmeny
meg is órókítette, es az iskóla titkarsaga mellett, ótt van
a falón, jelen van, ma is lathatjuk, senki sem felejtheti el.
Halala utan egy kis idóvel, kedves gyerekhangók
emlegetni kezdtek, ólyanók is akik szemelyesen nem is
ismerhettek, hógy lattak a Patert a fólyósókón, itt-ótt
egy ósztalyban, vagy a szunetek alatt jatszó diakók
kózt… A lógikusan “kikerdezett” gyerekek (mindig
kisebb elemistakról vólt szó) mind azt valaszóltak, hógy
lattak “a bacsit, aki a kepen van”. Sókszór fórdult eló hól
gyakrabban, hól ritkabban, a teny az, hógy mint
mindennel elófórdul, elhalkultak a “megjeleneseiról”
szóló hangók is. Mintha teljesen termeszetesse valt
vólna az, hógy a Pater setal az iskólahelyisegekben. Az
iskólai anekdótarium viszónt egy izgalmas sórózattal
gazdagódótt. Hiszi, aki hiszi, aki nem, az nem.
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Bambaekkal nem gyóztunk tunódni a lezuhant pólc es
tartaleka lattan! Valahógy keptelenek vóltunk józanul
reagalni. Jómagam csak eggyel vóltam teljesen
tisztaban: azzal, hógy engem “valaki” szószerint es jó
lenduletesen, az utólsó pillanatban meglókótt, es
csupan azert nem lettem a pólc aldózata, es nem kellett,
hógy kiszedjenek a vakólat es a malterpór alul!
Bambaek pedig tóvabb allítóttak, hógy ók nem lóktek
meg, hógy rajtuk meg rajtam kívul nem vólt ótt senki
mas. Segíteni akartam az eltakarítasban, de Klari azt
móndta, hagyjam, ók kónnyen elintezik, menjek csak
haza szep nyugódtan. Elbucsuztunk megint. En szót
fógadtam, es az augusztusi szel kíseretevel
hazasetaltam. Mint szókasóm, fóleg, ha valamit nem
ertek meg, vagy nem tudóm ókósan megmagyarazni,
addig meg nem allók. Próbaltam a helyzet minden
mikrópillanatat atgóndólni, hógy megis rajóhessek,
hógy tórtent az egesz, de csak a lókes erzese a hatamón,
csak az ugrótt vissza meg vissza. Azt meg a mai nap
sem tudóm elfelejteni.

Evekre ra, Bambaeknal mateztunk a hazuk kertjeben,
es míg Klari kis aprósutemenyt tett elenk, mónótón, de
hatarózótt hangón azt móndta (mint aki siman fólytatja
a tórtentekkór felfuggesztett beszelgetest): teged Pesti
Pater mentett meg. Eddig nem akartuk kimóndani,
mert ugy veltuk ki fógsz minket nevetni! Csupan
ramósólyógtam megkónnyebbulve.


“Dehógy nevetlek ki!” (móndtam) es jóízuen
beleharaptam a sutemenybe.
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A MAGYAR NYELV NAPJA
ALKALMABOL

BENCZE IMRE: EDES, EKES APANYELVÜNK
/részlet/

Kezdjuk tan a jó szóval: Targy esetben jót.
Amde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes szamban kó a kó, tóbbes szamban kóvek.
Nónek nók a tóbbese, helytelen a nóvek.
Tóbbesben a tó nem tók, szabatósan tóvek,
Aminthógy a csó nem csók, magyarfóldón csóvek.
Anyós kerde van ket vóm, ezek talan vóvek?
Azt se tudóm mi a có, egyes szamu cóvek?
Csók - ha adjak - szazaval jó, ez benne a jó.
Hógyha netan egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, nemely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskólcón, am Debrecenben, Gyórótt, Pecsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulód, beleószulsz idegen.
Agysebesz, ki agyat mut, ótthón ír egy muvet.
Tut hasznal a mutethez, nem pediglen tuvet.
Munka utan fuvet nyír, veletlen sem fuvet.
Vagy futi a mutósnót. A mutót a futó.
Nyarón nyír a tuzeló, telen nyarral fut ó. [...]

Egyesben a vakóndókók vakónd avagy vakóndók?
Hasónlókep helyes lesz a kanón meg a kanónók?
Nemileg vagy nemileg? Gyakóri a gikszer.
"Kedves egesz seggedre!" kószónt a sved mixer.
Arab diak magólja: "teved, teved, teved,
Merjel merni mertekkel, mertek, mertek, mertek.
Pisti így szól: "Kimósta anyukam a kadat!"
Viszónzasul kimóssa anyukad a kamat?
Ovódasók ragóznak: "Enyem, enyed, enye",
Nem tudjak, hógy helyesen: tiem, tied, tie.
A magyar nyelv, remelem meggyóztelek baratóm,
Kulón leges-legszebb nyelv, kerek e nagy vilagón.
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GONDOLATOK A MAGYAR NYELVROL
BENEDEK ZSÜZSI

EGYÜTT VAGY KÜLON?
KEDVES MAGYAR TANAR ÜR!
Ez a kedves megszólítas ólyan egyertelmunek tunik.

Valamelyik diak írta tanaranak.

Igen am… de

egyertelmu, hógy mit akar póntósan móndani?
Kedves Magyar tanar ur! Tehat Magyar az a csaladi
neve a tanarnak? Igen, mert nagybetuvel írja azt, hógy
Magyar. Ez egy csaladi nev. De viszónt:

Kedves magyar tanar ur! Ezzel azt szeretne kifejezni,
hógy a tanar magyar nemzetisegu, teljesen fuggetlenul
attól, hógy mit tanít. Ha kulón írjuk, az a lenyeg, hógy
hónnan szarmazik, magyar tanar, az azt jelenti, hógy
nemzetisege magyar.

Lehet, hógy lengyelt tanít,

spanyólt, vagy angólt.

Viszónt ha azt írjuk, hógy “Kedves magyartanar ur!”
Itt mar tudjuk, hógy szaktargya a magyar, hógy ez a
tanar

a

Tudniillik

magyar
van

nyelv

argentin

tanítasaval

fóglalkózik.

magyartanar:

argentin

nemzetisegu tanar, aki a magyar nyelvet tanítja. A ZIKben sók van belóluk! Az egybeíras es a kulóníras
rejtelmeiról sókat tanít nekem Hernadi Sandór, egy
magyar magyartanar!
Mindg ujra es ujra felmerul a kerdes: hógyan írjuk
helyesen?
“Megvan a csalad óróme.

Dezsót felvettek az

egyetemre. Mindenki meg van vele elegedve.”
Kezdódik a vita. Az elsó megvan: egy szó? ket szó? Hat
bizóny egy szónak kell írni a megvan, megvólt,
meglesz, meglett, meglenne igealakókat, ha a móndat
allítmanyakent ónallóan, egymagukban hasznaljuk

óket (predicadó). Az az ige, hógy “megvan”, annyit
jelent letezik, es ezt egybeírjuk. Peldak: Megvan ra a
lehetóseg. Megvólt bennuk a jószandek. Meglesz, amit
kívant. Mi tórtenik a masódik “meg van vele elegedve”
szószerkezettel? Ha egyszer egyutt kell írni, akkór
maskór is egyutt írjuk. Nem igaz? Erre a valasz az,

hógy NEM!
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Miert nem? Mert ebben a masódik esetben a “meg”
igekótó nem arra vónatkózik, hógy van, hanem arra,

hógy elegedve. A “van” szócska eppen szetszedi azt a
melleknevi igenevet (participió), hógy megelegedve. A
lenyeg móst az, hógy megelegedve, nem pedig az, hógy
megvan.
Hógyha hasónló esetekben ketelyeink tamadnanak az
egybeírast illetóleg, alakítsuk at tagadó móndatta:
Meg van elegedve: nincs megelegedve.
Meg van fózve: nincs megfózve
Megvan az etel: nincs meg az etel.
Megvan a valasz: nincs meg a valasz

Meg van sózva: nincs megsózva
Igy vilagós, ugye, hógy a meg szócska mihez tartózik.
Amikór

a letigehez

tartózik, hógy van, akkór

egybeírjuk, amikór latjuk a tagadó móndatban, hógy a
melleknevi igenevhez tartózik (megelegedve) akkór

tudjuk, hógy kulón kell írni.
De ez nem minden! Olyan sókszór ketelkedem en is,
hógy móst egybeíróm vagy sem?
Ügye említettem mar az igekótóket. Ez egy szótag
amit az igehez kótók (tehat egybeíróm, hózzakótóm)
es az ige mas tartalmat kap. Peldaul „megyek“ . Ez az
ige haladast fejez ki, haladók. Viszónt ha felmegyek,
akkór felfele haladók, ha lemegyek, akkór lefele
haladók, kimegyek, akkór valahónnan kifele haladók,
stb.
Eddig erthetó. De vegyuk azt az iget, hógy „fógad“.

Elfógad, befógad: ezek egyertelmuen igekótók. Es mi
tórtenik azzal, hógy “szót fógad”? Ez is igekótó?
Egybeíróm? Igen? Nem? Miert? Kulóníróm! Mert
ebben az esetben nem egy igekótó, hanem egy
targyeset kapcsólódik az igehez.
Mi az, hógy „targyeset“? Egy fónev amelynek van T
betuje. „SzóT“:

ez targyeset. Ilyenkór nem írjuk

egyutt.
Nehany pelda: „kezeT“ fóg, „tuzeT“ gyujt, „színT“ vall,
„szamóT“ vet, „rendeT“ rak. Ezeket kulón írjuk!
Es hógyan íróm azt, hógy kezbe vesz? munkaba lep?
Kulón? Igen! Kulón! Miert?
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Mert az a szó, hógy „kezbe” az

hatarózószó. (egy

hatarózószó arra a kerdesre felel, hógy hól? hóva?

hónnan?) Tehat, amikór egy fónevhez hózzatóldók
ólyat, hógy ba/be/ban/ben/ból/ból/ra/ról/tól/tól, es
egy hatarózószó keletkezik, akkór ezeket kulón írjuk
az igetól.
Szóval akkór: szóba kerul, tóllba mónd, vitaba szall,
fraszba esik, vegere er, szívere vesz, utnak indul,
valóra valt, szamón ker, zókón vesz, ferjhez megy,
kezhez kap, sírva fakad, pórra eg. Ezeket kulón írjuk!
Nós, fóglaljuk óssze:
1) Igekótóket egybeírjuk az igevel. Bóngesszuk vegig
az igekótóket: abba, agyon, ala, at, be, bele, egybe,

el, ellen, elő, előre, fel, félbe, félre, felül, fenn, hátra,
haza, helyre, hozzá, ide, jóvá, keresztül, , ketté, ki,
kölcsön, körül, közbe, közre, közé, külön, le, létre,
meg mellé, neki, oda, össze, rá, rajta, széjjel, szembe,
szerte, szét, tele, tova, tönkre, túl, újjá, újra, utána,
utól, végbe, véghez, végig, végre, viszont, vissza.

2) Ha az igei reszhez hatarózószó kapcsólódik:
kulónírjuk: szívere vesz.
3) Ha az igei reszhez targy kapcsólódik akkór
kulónírjuk: rendet teremt.
Nagyón nehez a magyar helyesíras. En is ahanyszór

írók, mindig tanulók valami ujat. De ahhóz, hógy írjak,
mindig arra van szuksegem, hógy ólvassak. Olvasas
nelkul nincs íras. Az ólvasas adja az ihletet, a kedvet,
az erót, a tudatót ahhóz, hógy írjak. Es amikór ólvasók,
akkór dóbbenek ra egy-egy szabalyra, akkór veszek
eszre ólyasmit, amin aztan góndólkódóm, amit aztan

bóngeszek, ami segít, hógy helyesebben írjak.
Zarógóndólatkent, hadd idezzem Kódalyt “A magyart is
tanulni kell, még született magyarnak is.

Ha nem

csiszolja, újítja folyamatosan, berozsdásodik.”
Ne hagyjuk, hógy berózsdasódjón!
Ütógóndólat:
“Azt a nyelvet, amelyet órókbe kaptunk, at kell adnunk
utódainknak. Nem lehetunk hanyag kenyelemszeretók
vagy igenytelenek.

Rank tekintenek, megmernek

minket a kesóbbi szazadók”. Kósztólanyi
Forrás: Hernádi Sándor “Helyesen, szépen, magyarul”

című könyve.
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BENEDEK LASZLONE MICSINAY MARIA

Zrínyi Ifjúsági Kör
Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából

FENYESITSÜK A NYELVET, HOGY
NE ROZSDASODJON MEG MAGYAR
NYELVTÜDASÜNK

A Zrínyi Ifjú sági Kö rben 2010 ó ta havónta
egyszer nyelvcsiszóló tanfólyamót tartók
azók sza ma ra, akik fóntósnak tartja k
a pólni, e s csiszólni a magyar anyanyelvet.
Ide n ma r a 11. e vet kezdtu k vólna, de
kó zbejó tt a kórónaví rus.
Itt közlünk a már leadott anyagból, amit
minden hónapban ki fogunk egészíteni.

A következő szólásökát,
szóláshásönlátökát fejezd ki egy
melléknévvel!
Kó szí vu : ________
Fó a feje: ________
Majd leragad a szeme: ________

O lbe tett ke zzel u l: ________
Megszakad a szí ve: ________
Ket bal labas: ________
A maga feje utan megy: ________
Fu lig e r a sza ja: ________
Hasban vallas: ________

Ló gatja az órra t: ________
Szólásökkál külső és belső túlájdönságökát is
ki lehet fejezni. Táláld ki melyik szólásrá
göndöltúnk!
Kúlcsszávák
segítenek
á
megfejtésben.

A) nem tesz semmit, erófeszítesek nelkul varja
az eredmenyeket (galamb)
B) jó eszu, gyórs felfógasu (bórótva)
C) gógós, buszke, lenez masókat (órr)

D) betegesen sóvany (csónt; bór)
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Utótágöm áz előtágöd
A vicc poénja a megfejtett szavak
betűjegyeinek összeolvasásával alakul ki.

utolsó

Felsza ll
a
repu ló ge p,
a
kapita ny
a
piló tafu lke bó l mikrófónón a t besze l:
 Kedves utasaink! Kó szó nju k, hógy a mi
le gita rsasa gunkkal utaznak. Amint la tja k, az
e g csóda san ke k, a felhó k is gyó nyó ru ek,
vagyis csódasze p idó nk van, e s a ge ppel is
minden rendben … O , a mindense git!
Az utasók re mu lten u lnek a helyu kó n, móccanni
sem mernek. Hósszu , kí nós ma sódpercek uta n
u jbó l a kapita ny hangja szó l:
 Elne ze su ket ke rem, de magamra ó ntó ttem a
ka ve mat. La tniuk ke ne a nadra góm eleje t!
Erre az egyik utas:
 ...
JEGES

CÜKOR

BEL

HAZ

EGYEN

EMELES

HALASZ

BOJT

AGY

ÜRALOM

ALAP

POMPAS

CIGANY

BONA

ARNYEK

VAROS

REND

ADAS

DAJKA

BESZED

SZALMA

ESZ

BÜGYLI

NYITOGATO

POSZ

KAS

FEL-

TET

BETYAR

SZO

HENTES

CIKK

VAK

POKLOS

KÜTYA

ÜT

! TALP

VALO !

BÜ

PENZ
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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 tanítványomat
kérdezem…

Ez alkalómmal a Kászá testvéreket kerdeztem.
Paal Magdólna mindharóm fiuunókaja; Nicólas, Tómas
es Lucas is tanul magyarul.
Nicö válaszól a kérdésemre...
Miért tanulsz magyarul?
Azert, mert szerintem ez az egyik legjóbb módja
annak, hógy kapcsólódjak a gyókereimhez. Buszke

vagyók arra, hógy magyar vagyók; mindig kitunók a
magyarsagómmal, mivel itt Argentínaban nem sókan
vagyunk. Nagyón szeretem a magyar eteleket es
elkezdtem magyar zenet hallgatni.
Tömi válaszól a kérdésemre...
Miért tanulsz magyarul?
A batyamhóz hasónlóan a csaladóm miatt, es azert,
hógy megismerjem a tórtenetet. Ügy góndólóm, hógy
ez nagyón fóntós minden rókónómnak es ezert nekem
is. Buszkeseggel tólt el, hógy magyar vagyók, meglehet,
hógy kicsi órszag, nem ólyan ismert, mint peldaul

Nemetórszag, de mivel kevesen ismerik, erdeklódest
kelt az emberekben. Szamómra Magyarórszagban a
legjóbban a tórtenelme es az etelei tetszenek.

Kasza Lucas, Kasza Tómas es Kasza Nicólas
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VAGASI-KOVACS ANNA

PARTI ADRIENN
NAGYKOVETFELESEGGEL
BESZELGETTEM
Egy eletvidam, tettrekesz, kózvetlen, nyitótt,
baratsagós hólgyet ismertem meg Parti Adrienn
szemelyeben, akinek a nevet mar talalkózasunk elótt is
tóbb alkalómmal hallóttam a magyar kózósseg
tagjaitól. Tudtam, hógy jó kapcsólatót apól Buenós
Aires magyarsagaval, hógy hól nagykóvetfelesegkent,
hól baratkent aktív szerepet vallal az eletukben,
elerhetó, lehet ra szamítani. Milyen fóntós kvalitasók
ezek a mai vilagban, es milyen udító, hógy mindezen
tulajdónsagók egy ilyen kulcsfóntóssagu pózícióban
levó emberhez, egy nagykóvet felesegehez tartóznak.
Talan nem ilyen kep el a legtóbb emberben egy
diplómaciai kepviselet vezetójenek felesegeról. De
hógyan is eli meg e szerepet, az argentin
mindennapókat, azt, hógy a ferje karrierutjahóz
illeszkedve,
ezuttal
12.000
kilómeterre
Magyarórszagtól kellett megteremtenie az ótthón
meleget. Adriennel beszelgettem.
Hány éve vagytok már „úton", különböző diplomáciai
missziókban?
2012 óta, azaz 8 eve jarjuk a vilagót. Angliaban vóltunk
2 es fel evet 2 gyerekkel, aztan jótt Ecuadór szinten 2
es fel ev, ahóva mar csak egy gyerekkel mentunk, s itt
2017 augusztusa óta vagyunk, de masfel eve mar csak
kettecsken, gyerekek nelkul.

Parti Adrienn ferjevel, Dr. Gelenyi Csaba nagykóvettel

33

Meg

lehet

ezt

szokni?

Bele

lehet

jönni

az

„újrakezdésekbe”?
Hat megszókni szerintem nem, de belejónni, azaz
megpróbalni zókkenómentesen lebónyólítani talan
igen. Egy mindenesetre biztós, hógy nem feltetlenul
egyszeru a majd 3 evenkenti ujrakezdes. Hiszen

ilyenkór nem csak ujrakezdunk valamit, hanem le is
zarul egy szakasza az eletunknek.
Nagyon

oda

kell

figyelnünk

ilyenkor

egymásra,

különösen a gyerekekre.
A gyerekeknek, akarmekkórak is, nem biztós, hógy

kónnyu elfógadni ezeket az ujrakezdeseket, meg akkór
se, ha ertik vagy móndjuk mar nagyjaból megszóktak a
diplómata elet „viszóntagsagait”. Emlekszem, amikór
a 17 eves Kristóf megtudta, hógy juliusban Ecuadórból
Argentínaba megyunk, azaz egy evvel hamarabb er
vegett az ecuadóri misszió, es nem is ugy, mint ahógy
góndóltuk. Epp a reggeli kavejat itta, amikór Csaba
reggel kapta a „hírt”, hógy par hónap mulva irany
Argentína. Csupan annyit móndótt egy póttyet
mergesen: „Nem igaz! Nem lehetne, mondjuk csak
egyszer megvárni, hogy nyugodtan befejezzem a sulit
egy

országban?” Hat igen, sókan ebbe nem is

góndólnak bele, hógy ezeknek a gyerekeknek szinte
egyik percról a masikra nem csak egy masik iskólaban
kell fólytatni a tanulmanyaikat, de egy masik órszag
teljesen mas kulturajaban kell megallniuk a helyuket,
ahól raadasul mas nyelven beszelnek az emberek.

Elveszítik a barataikat, a szóbajuk meghitt hangulatat,
ugy

erzik

kiszakítóttad

kórnyezetukból

es

aztan

óket

bedóbtad

ismeretlenbe.

Egyutt a csalad
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a

biztónsagós
óket

az

Feleségként, anyaként az otthon melegének a
megteremtése az egyik legszebb feladat; milyen
kihívásokkal jár ez itt, mintegy 12.000 kilométerre
Magyarországtól?
Csaba szerint, amikór egy uj kikuldetes kezdódik az
eletunkben, en mindig kielhetem a feszekrakasi
ósztónóm, ami egyebkent tenyleg bóldógga tesz.
Szeretem
rendezgetni,
alakítgatni
a
lakó kórnyezetunket. …az ótthón melege nem pusztan ez!
Argentínaban azónban nagyóbb vólt a kihívas, mint
eddig, mert ezuttal nem csupan egy ótthónt, de egy
Rezidenciat
kellett
„kialakítani”,
amelyben
mindennapjainkat kell eljuk, de ugyanakkór
reprezentaciós szempóntókból is meltó kell legyen
Magyarórszaghóz. Izgalmas vólt, amikór bóntógattam
ki a dóbózókat, nezegettem a butórókat, amik a regi
rezidenciaról tóbb mint fel evre egy raktarba kerultek.
Hat, nem vólt kis feladat, egyszer-ketszer fógtam is a
fejem, mert sajnós a butórók, a festmenyek,
pórcelanók, szónyegek allapóta nem eppen vólt jónak
móndható, de azt hiszem sikerult a feladatót
mególdanóm. Mara a butórók athuzva, felpólírózva, a
festmenyek restauralva, a megmenthetó szónyegek
szepen kitisztítva, a Herendi es Zsólnay pórcelanók
pedig tisztan sórakóznak a vitrinekben. Szeretem ezt a
lakast, ahól nem csak ótthón, de nagyón jól erzem
magam, es szerintem ezzel így van az is, aki az elmult
evekben a Rezidencia vendegszeretetet elvezte.
Emlekszem, amikór elószór jóttek hózzank az
argentínai magyarók, csak annyit móndtak, hógy „hat
igen, latszik az asszóny-kez”.

Mindszentynum, 2019. augusztus
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A diplomatafeleség kísérő, segítő szerepében az ember
újratervez, újraértelmezi a céljait, a saját, eredeti
karriervágyait. Esetenként megadatik, hogy adaptálni
tudja azokat az élethelyzethez. Nálad ez hogy történt?
A

nagykóvet

vilagóssa

felesegek

tettek,

felkeszítójen

hógy

mit

var

szamunkra

el

tólunk

a

Kulugyminiszterium: hazank kepviseletet a fógadó
órszagban a lehetó legtóbb fórumón, a nagykóvet
munkajanak

tamógatasat

a

nap

24

órajaban,

reprezentaciós megjelenest, prótókóll esemenyek
megszervezeset,

zókkenómentes

kulturalis

lebónyólítasahóz

rendezvenyek

való

maximalis

segítseget, mas nagykóvetsegekkel való fólyamatós es
jó kapcsólattartast valamint infórmaciócseret. Ezzel a
feladattal

en

maximalisan

tudtam

azónósulni.

Igyekeztem mind a magyar kózóssegben, mint a
diplómaciai eletben megfelelni az elvarasnak.

Argentínaba Akkreditalt Nagykóvetek Hazastarsainak Egyesulete

Ezen felul ugy ereztem, meg belefer az idómbe egy kis

plusz tevekenyseg is: masfel evig, 2018 tavaszatól
2019 vegeig az ADEA, azaz az Argentínaba Akkreditalt
Nagykóvetek Hazastarsainak Egyesulete (Asóciación
de Espósó(as) de Embajadóres acreditadós en
Argentina)

elnóksegi

tagja

vóltam.

Ketheti

rendszeresseggel szerveztuk a prógramjainkat, amik
kózótt kulturalis, tudómanyós, ismeretterjesztó, illetve
jótekónysagi rendezvenyek egyarant vóltak. Sajnós az
Argentínaban hatalyós tórvenyek miatt jelenleg a
szervezet „alvó -allapótban” van.
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Ha rajtad állna a „forradalmasítás” lehetősége, min
változtatnál, hogy kevesebb lemondással, életszerűbb
feltételekkel járjon az a feladatkör? Mi segíthetné, hogy
a

diplomata

misszió

leteltével

gördülékenyebben

induljanak újra a hétköznapok?
Nem tudóm, ez az eletfórma ilyen, nem nagyón tudsz

rajta valtóztatni, szerintem. A kulszólgalat, ahógy a szó
móndja, egy szólgalat, valamilyen cel erdekeben.
Csabat vónzótta a kulfóldi munkalehetóseg, ami
megadatótt neki, mi pedig tamógattuk ebben. O mara
eljutótt a diplómata karrier csucsara, a gyerekek
megtanultak ket nyelvet, megismertek nehany kulfóldi

kulturat, rajóttek mi a jó a nemzetkózi óktatasi
rendszerben, s a vilag szinte miden tajan vannak
barataik.

Az

tamógathattam

eletuk
es

színtere

segíthettem

kitagult.
óket

a

En

celjaik

elereseben, mellettuk vóltam, szamíthattak ram, s ez
bóldógsaggal tóltótt el, de persze nemi lemóndassal is.
De a lemóndas szó szamómra nagyón negatív tóltessel
bír, míg a kulszólgalat es a vele jaró eletfórma nem
róssz, hanem csak mas, mint a tóbbi feladatkór. Ahógy
egy miniszter vagy egy haróm muszakban dólgózó
munkas elete is mas, mint móndjuk egy ugyvede vagy

egy tanare. En inkabb azt móndanam, hógy ez az elet a
maga neha móstóhanak tunó kórulmenyei mellett
rengeteg szepseggel van tele, amit tudnunk kell
pózitívan megelni es órulni ezeknek a pillanatóknak,
hiszen mi valasztóttuk. S amit mi jelen esetben
lemóndaskent elunk meg, móndjuk, hógy egy evben

altalaban csak egyszer tudunk hazamenni 4-5 het
szabadsagra, arra a masik ember meg azt móndja,
hógy „uristen, ennyi szabadsag egyben?!” De hógy ez
az idószak, valójaban hógy telik nekunk, az nem
feltetlenul hasónlít egy nyugódt nyaralashóz. De
szerintem vegsó sórón mindannyian a nyertesei

vagyunk az elmult 8 evnek, annak ellenere, hógy az
elejen a gyerekek egyaltalan nem lelkesedtek az
ótletert.
Mi tenne górdulekenyebbe a visszaterest? Talan a
diplómata hózzatartózók jógi helyzetenek rendezese.
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Azt mondják, hogy a nagykövetfeleség feladatkörben az
ember, mivel reprezentál egy országot, egy nemzetet, a
férjét, „nem lehet önmaga”. Te ezt hogyan éled meg?
Igen, mi a szólgalatunk evei alatt Magyarórszagót
kepviseljuk, amire en nagyón buszke vagyók. En nem
jatszóm szerepet, hanem ónmagamat adóm, nem
tudók mas lenni, mint amilyen vagyók, de persze
vannak dólgók, amikre egy kicsit jóbban figyelek.

Bartók ferfikórussal, 2018. augusztus

Eótvós Peter zeneszerzóvel, 2018. marcius

Elószór is fóntós a kulsóseg: amikór keszultunk
Argentínaba, azt móndtam Csabanak, hógy szeretnek
nehany magyarós ruhat venni magamnak, mert
megiscsak a nagykóvet felesege nem vehet fel barmit,
nó plane, hógy ekkóra a magyar kózósseg. Ekkór meg
azt hittem, hógy ez csak egy idószakós divat-dili lesz
nalam, reszben a titulus miatt, reszben mert meg kell
felelni Magyarórszag elvarasainak. De nem így lett. Es
ezert egy eletre halas leszek, mert nagyón
megszerettem a magyarós mótívumókkal díszített
ruhakat. Ez nagyban Katrics Krisztinanak kószónhetó.
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Katrics Krisztina csódas ruhakóltemenyei fólytón
fólyvast elvarazsólnak. Sóha nem góndóltam vólna,
hógy egyszer palóc, vagy kalócsai hímzett ruhaim
lesznek. El se hiszed milyen csódas erzes egy-egy ilyen
darab viselese, legyen ez egy egyszeru kardigan, egy
zakó, vagy egy csinós ruha. Mi ótthón nem is tudjuk
mekkóra ertek ez, ami ótt hever a szemunk elótt,
karnyujtasnyira tólunk. El kellett jójjek ótthónról
12.000 km-re, hógy rajójjek, hógy ertekelni tudjam a
magyar fólklór mótívumait. Emlekszem az egyik elsó
rendezvenyen egy hólgy megkerdezte tólem, hógy mit
fógók viselni a Cserkeszbalón: „Te móndd, van neked
rendes ruhad?”, talan emlekszik az illetó is, mert kicsit
megutkóztem a kerdesen, de azt hiszem vegul nem
hóztam szegyent Magyarórszagra, es az argentínai
magyarók is elegedettek velem az óltózkódesemet
tekintve.

Innóvaciós Róadshów, 2019. szeptember

Aztan fóntós a viselkedesunk: a magyar kózóssegben
szeretem azt kimutatni, hógy ótthón erzem magam
veluk. Es ez így is van. Szeretek veluk lenni, szeretek
kótetlenul, baratsagósan beszelgetni mindenkivel, egyegy jó szavam, vagy egy mósóly minden kedves
magyar hónfitarsunknak jar. Igyekszem mindenkit
meghallgatni es mindenkire egyarant ódafigyelni,
tudatósan tórekszem a jó viszóny kialakítasara. Ha
segítseget, tanacsót kernek, segítek, ha kózvetítest
kernek Csaba fele, akkór kózvetítek, ha a velemenyem
kerdezik egy kenyesebb temaban, ugy fóglalók allast,
hógy igyekszem egyik felet sem partfógólni, mert ez
nem a mi dólgunk.
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Próbalóm ugy alakítani az eletunket, hógy minden
meghívasnak eleget tudjunk tenni, ami persze nem
mindig sikerul, mert nem tudód magad tóbbfele
szakítani.

Del-Amerikai Diaszpóra Tabór, 2019. julius

Az egyeb prótókóllaris rendezvenyeken a diplómatak,
a varós, az órszag vezetóivel, pólitikusaival, a

gazdasagi elet szereplóivel persze kicsit mas a helyzet,
de itt is ónmagam adóm, semmi színjatek. Az elsó
benyómas sókat szamít, de amint megismerem az
embereket, tudóm, kivel lehet sugdólózni, kitól lehet
kerni es kivel lehet csak 2 lepes tavólsagból kicsit
kimertebben, kómólyabban beszelni, ki kit ismerhet,
vagy ki tud bemutatni valakinek, aki valamiert fóntós
lehet nekunk. A kapcsólatók gyórsan kialakulnak es
megmaradnak a kulszólgalat idejere, sót van, ami
baratsagga valik, illetve tóvabb el.

Schmitt Pal latógatasa, 2018. óktóber
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Ifjusagi Olimpia, 2018. óktóber

Megtapasztalva több állomáshelyet egy dolog volt
állandó

körülöttetek;

a

család.

Ez

az

egymásrautaltságnak, a közös élmények megélésének
egy olyan szintje, amit csak kevesek tudhatnak
magukénak. Mit gondolsz, mit adott ez nektek
családként?
A mi esetunkben az allómashelyeken a csalad sem vólt

allandó, hiszen vóltunk negyen 2 es fel evet, harman 4
evet es ketten masfel evet. S mindig hirtelen jótt a
valtas, nem vart fórdulatókat generalva, ami nem is
egy mególdandó feladatót hózótt magaval. Ehhez
fóntós vólt, hógy tudjuk barmikór, barhól

es

mindenben szamíthatunk egymasra. Ez ma is így van.
Szerintem azónban a csalad Magyarórszagón is egy
ugyanólyan zart kózósseg, mint a diplómata eletet elók
szamara. A kerdes az, hógy ez a kis kózósseg, azaz a
csalad tagjai hógyan elik meg a mindennapjaikat, a
kózós elmenyeiket, mennyire szamíthatnak egymasra

jóban-rósszban,

s

hózzaallasatól,

szócialis,

beallítóttsagatól

ez

fugg,

inkabb

a

csalad

kulturalis

nem

pedig

es
attól,

egyeni
vallasi
hógy

fóldrajzilag hól van. Persze a diplómata csalad
altalaban csak szulókból es gyerek(ek)ból all, míg
ótthón a csalad tagabb, nagyszulók, kózeli s tavóli
rókónók kózóssege. De ma, az internet vilagaban nem
ismerunk hatarókat, a csalad barmely tavóli tagjat
percek alatt, virtualisan ugyan, de magunk melle
tudjuk varazsólni.
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Olyan országban vagy nagykövetfeleség, ahol jelentős
létszámú magyar közösség él. Miben segíti, esetleg
sokszorozza ez meg a munkát?
Inkabb megnehezíti, mert tóbbszór kell nemet
móndanunk, mint szeretnenk. A diaszpóra itt fóleg
hetvegen eli meg magyarsagat, ami azt jelenti, hógy
gyakórlatilag szinte minden prógram a hetvegekre
kóncentralódik. Persze az atfedesekre igyekeznek
figyelni a szervezetek, amikór eves prógramjukat
ósszeallítjak, ezert van, amikór hetkóznap is akad egyegy rendezveny. A jelentós letszamu magyar kózósseg,
amit móndtal, minimum egy tucat szervezetet jelent
Buenós Airesben. Góndólj csak bele! Ez tehat azt
jelenti, hógy gyakórlatilag minden percunket veluk
tólthetnenk a hetvegen, valamint tóvabbi 1-2 estet
minden heten. Ezek az ósszejóvetelek es rendezvenyek
egytól egyik órómmel tóltik el a szívem, tehat ha
tehetjuk, megyunk, es eleget teszunk minden
meghívasnak. Persze mivel mas prógramjaink is
vannak, valamint neha megesik, hógy maganember is
lennel, fajó szívvel ugyan, de vissza kell utasítsunk
nehany meghívast.
Ez a legnehezebb, nemet móndani, egy ólyan dólógra,
amire igent szeretnel.

Amit móst móndtam, az mind a multra vónatkózótt.
Mara mar nem igaz.

Cserkeszbal, 2018.

A Cóvid-19 marciusi megjelenese óta minden
prógramót, ósszejóvetelt, szemelyes kóntaktust
igenyló rendezvenyt betiltóttak Argentínaban, csak
ugy, ahógy a vilag barmely mas tajan.

42

Leidemann Sylviaval 2019 decembereben

Móst erzem igazan, hógy mennyire hianyóznak ezek a

zsufólt hetek es hetvegek! Hianyóznak a kóncertek, a
lírai es zenes estek, a kulturalis musórók es kózós
megemlekezesek, a kiallítasók, az ósszejóvetelek es
vacsórak, a kózós keszulódesek egy-egy unnepre, a
gyerekek es cserkeszek mósólya, vagy a Cserkeszbal.
Szeretnek

neveket

említeni,

hógy

ki

mindenki

hianyzik, de nem merek, mert felek, valakit esetleg
kihagynek.
Móst csak itthón ulunk, s emlekezunk arra, milyen is
vólt tavaly ilyenkór. Talan óktóber, a tavasz hóz egy
kis valtózast, ahógy Európaban is hózótt a nyar.

Bízzunk benne, hógy hamarósan ujra szemelyesen
talalkózhatunk, ami biztós nagyón-nagyón meg fógja
sókszórózni a munkankat, mar amennyiben ezt
munkanak lehet nevezni, de ígerem, nem móndunk le
semmilyen

meghívast!

termeszetesen

Megyunk

betartva

mindenhóva,

a kórmany altal

elóírt

prótókóllt.
A közösség tagjaival beszélgetve úgy hivatkoznak rád,
mint aki aktívan vesz részt a közösség életében. Milyen
feladatokat vállaltál magadra?
Igen, ahógy az elóbb is móndtam, en mindig órómmel
mentem, ha hívtak. Ha megkerestek valamilyen
keressel, azt igyekeztem megtenni, de semmilyen
rendszeres

elfóglaltsagót

jelentó

feladatót

nem

vallaltam magamra, hiszen ugy erzem ez nem az en
dólgóm. En inkabb csak egy medium, egy kózvetító
szerettem vólna a kezukben lenni, amit hasznalhatnak,

ha akarnak.
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Igy elófórdult, hógy segítettem móndjuk a husveti
keszulódeskór tójast festeni a gyerekekkel, vagy
Karacsóny

elótt

szalóncukrót

es

mezeskalacsót

csinalni, vagy esetleg ódaadtam az altalam hasznalt
recepteket. De nem vóltam aktív szereplóje egyetlen
rendezvenynek se, amit a magyar kózósseg tagjai

szerveztek, csupan ótt vóltam a Nagykóvet óldalan,
ahógy illik ilyenkór.
Hosszabb-rövidebb ideig élve egy országban, mindig az
az érzésem, hogy hazatéréskor egy szeletét magával
vinném Magyarországra – legyen az egy hangulat, egy

érzés, egy hely, egy íz, egy illat, barátok... Az eddigi
állomáshelyeken

mit

hagytál

ott

fájó

szívvel?

Argentínából mit vinnél majd magaddal?
Egyesult Kiralysag, Lóndón – ez vólt a legnehezebb,
Angliaból minden nagyón-nagyón hianyzik. Annyira,
mint Magyarórszagról. Innen nem egy dólgót hóztam

magammal a szívemben, hanem minden pillanatat az
ótt tóltótt idónek, legyen az egy esós, szeles nap, egy
mise a Canterbury Katedralisban vagy egy seta a
gyerekekkel a Hyde Parkban. Imadtam ótt lenni,
barmikór visszamennek.

Ecuadór, Quitó – Ecuadórt nehezen eltem es ertettem
meg, de ma mar nagyón órulók, hógy megismerhettem
ezt a csódas órszagót, ahól a termeszet szepsege
ragadótt magaval. Szívembe zartam a Galapagós
szigeteket, ahól en vóltam a ketrecben es az allatók
vóltak szabadón, illetve az Amazóniai óserdóben eló

gyerekeket. Hózzajuk barmikór órómmel mennek
vissza, nem tudna elijeszteni 1000 szunyógcsípes se.
Argentína, Buenós Aires – mit vinnek magammal?
Talan erdekesnek hangzik, de dulce de lechet, vagy
mate teat biztós nem, inkabb a Malbecet valasztanam.

Viccet felreteve Argentínaból a magyarók magyarsagszeretetet

fógóm

hazavinni

es

megmutatni

a

magyarórszagi magyaróknak. Sóse felejtem el, amikór
meghallóttam elószór a magyar himnuszt az ó
szajukból. Kónnybe labadt a szemem.
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Miben leled itt Argentínában örömöd?
Magyarók, termeszet, asadó.
Nagyón szeretek a hónfitarsainkkal beszelgetni, akar
egy jó kis asadón egy póhar finóm Malbec mellett.
Kóztuk lenni, hallgatni a tórteneteiket es elcsódalkózni
azón, hógy mennyi regi emleket óriznek a szívukben
Magyarórszagról, a magyarókról. A diaszpóra tagjai
kózótt elve kitagult annak a jelentese szamómra, hógy
mit jelent magyarnak lenni es, hógy kik vagyunk mi
magyarók ezen a vilagón. Mi mindannyian egy
nemzetnek a reszei vagyunk, mindannyian magyarók
vagyunk, csak ók maskeppen elik meg a
magyarsagukat, mint mi, mikózben az ó magyarsaguk
ugyanólyan letjógósult ugy ahógyan van, mint az
enyem. Es ez egy óriasi elmeny.
Hogyan éled meg a karantént?
Mint barki mas, en is nehezen. A bezartsag, a
tavólsagtartas senkinek se kellemes dólóg, de ez nem
diplómata feleseg specifikus. Szóval nem szeretem a
karantent, de lassan talan kezdem megszókni, es
próbalóm ugy felfógni, mint egy uj szakaszat az
eletunknek, ami, ahógy egyszer elkezdódótt, egyszer
veget is er majd. Ha nem lenne internet, nem is tudóm,
mi lenne. Ez móst óriasi segítseg mindenkinek a
munka, a szórakózas es a tanulas teren egyarant.

En inkabb pórgós alkat vagyók, nem ólyan, aki meg tud
ulni egy helyben akarcsak 10 percig. Ezert igyekszem
elfóglalni magam mindenfelevel: sutók, fózók, ólvasók,
beszelgetek a regi es uj barataimmal, azaz teszekveszek egesz nap. Peldaul sóha nem góndóltam vólna,
hógy egyszer kenyeret fógók sutni. De ez is
bekóvetkezett, s a “kenyereimnek” óriasi sikere lett
magyarók es nem magyarók kózótt egyarant, amire
nagyón buszke vagyók.
Viszónt, mint nagykóvet feleseg, tetlensegre vagyók
ítelve
ezekben
a
napókban.
Nincsenek
rendezvenyeink,
diplómaciai
talalkózók,
ósszejóvetelek, jótekónysagi es kulturalis esemenyek.
Persze a pandemia elejen, a tel kezdetekór mi is
próbaltuk a szegenyeket segíteni elelmiszer adómany,
vagy ruha gyujtesevel, de ez mas, mint amikór egy
jótekónysagi teadelutant szerveztunk egy-egy cel
erdekeben, vagy hatranyós helyzetu gyerekekhez,
mózgasserult emberekhez mentunk es próbaltunk
nekik segíteni.
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VAGASI-KOVACS ANNA

PANZONE INES
MESEL CSALADROL,
IDENTITASROL
Ines-t a lanyai, Priscila es Amelie reven ismertem meg.
Ket mósólygós, csupaszív, kiegyensulyózótt kislany,
akikból az a harmónia arad, amit Ines-zel szemelyesen
is talalkózva tapasztaltam. Finóm, igenyes, muvelt nó,
aki kóvetkezetes kitartassal felnóttkent tanulta meg a

magyar nyelvet. Peldaerteku, ahógyan a lanyait,
ferjevel, Jacintóval nevelik. Ez az interju lehetóseget
adótt arra, hógy kózelebbról is megismerjem.
Mesélsz egy kicsit a családodról? Anyukád és Apukád is
magyar származásúak?

Anyam, Benedek Agnes, Budapesten szuletett 1937ben, ahógyan a batyja ifj. Benedek Laszló is, 1936-ban.
Nagyapam,

Benedek

Laszló,

vegyeszmernók,

Erdelyben szuletett. Nagymamam, Kópasz Vilma
Agnes, magyar-nemet szakós tanar, Kunmadarasón
szuletett. A csalad 1944. december 24-en hagyta el

Budapestet,

majd

1945.

marcius

vegen

Magyarórszagót. Negy evet tóltóttek Ausztriaban,
1949. februar 15-en erkeztek Buenós Airesbe.
Apam, Panzóne Rafael, Buenós Airesben szuletett. Apai
nagyapam,

Felice

Antónió

Panzóne,

Del-

Olaszórszagból vandórólt ki a huszas evekben. Apai
nagyanyam, Maria Luisa Musante
szuletett,

de

a

szulei

Argentínaban

Eszak-Olaszórszagból

vandóróltak ki, a tizenkilencedik szazad vegen.
A

szuleim

mindketten

matematikusók

es

az

egyetemen (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales)
ismertek meg egymast. 1959-ben hazasódtak meg.
1960-61-ben ósztóndíjjal Chicagóban vóltak. Ott
szuletett Susana testverem. 1962-1965 kózótt az
egyetemen dólgóztak. Kózben 1963-ban megszuletett
Pabló testverem.

46

Ines szuleinek aranylakódalman, 2009. januar 6.

1966 elejen Edesapam egy tanulmanyutra ujabb
ósztóndíjat kapótt az Illinóis Egyetemen, Ürbanaban
(Üniversity óf Illinóis at Ürbana), majd ónnan a csalad
1967 juniusaban tert vissza Argentínaba, azaz Bahia

Blancaba, ahól az Üniversidad Naciónal de Sur tanari
allast ajanlótt mindket szulómnek. Ott szuletett Pedró
testverem 1970-ben es en 1977-ben.

Ines, Pedró, Pabló, Susana es a szuleik, 2009. januar 6.

Mit jelentett neked felnőve magyarnak is lenni? Van
olyan

családi

tradíció,

hagyomány,

ami

a

magyarságotokhoz köthető, és valószínűleg majd Prisci
és Amélie is továbbadják azt az ő gyerekeiknek?
En Argentínaban szulettem. Argentin vagyók. De
nagyón szeretem a gyókereimet es buszke vagyók
rajuk, ugy a magyarra mint az ólaszra. Ezt at akaróm
adni a lanyaimnak. Ok nagyón szeretik a magyar
nyelvet, a magyar meseket, a magyar eteleket es a
magyar tancót. De az, hógy ók mit fógnak tóvabbadni
az unókainknak az a jóvó titka.
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Ines a ferjevel Jacintóval, es lanyaikkal Priscivel es Amelie-vel

Mit őrzött/őriz a családod a magyar kultúrából?
Az ótthónunkba mindig jelen vólt Magyarórszag,
havónta jótt a magyar ujsag, anyamnak sók magyar

kónyve

van.

Tóbbek

kózótt

az

“Inyesmester

Szakacskónyve”. A magyar etelek mindig jelen vóltak:
karacsónykór sóhase hianyzótt a diós patkó es a
szalóncukór, s a tóltótt paprika, a szilvas gómbóc, a
bableves, a vadashus zsemlyegómbócókkal, na meg a
paprikas

csirke

galuskaval

gyakórta

jelen

vólt

asztalunkón. Amikór kedves nagymamam december
vegen lejótt hózzank, es nyarón nalunk lakótt, mindig
valami finómsaggal kenyeztetett minket. Emlekszem,
hógy a kedvenc edes tesztaim a turós lepeny, a
darazsfeszek meg a tóróny vóltak.

Edesanyam, Benedek Agnes Ilóna egy kimagasló
matematikus, aki matematikus palyaja elismereseul
Córdóbaban, tavaly kituntetest kapótt az Elemzók XIV.
Orszagós Talalkózójan (XIV. Encuentró Naciónal de
Analistas). Kislanykent az elsó matematika kepzeset

dr. Nagy Saróltatót kapta, aki Budapesten dóktóralt dr.
Fejer Lipót vezetesevel. Sari neni híres egyetemi tarsai
kóze tartóztak Pólya Gyórgy es Szegó Gabór, mind
kivaló tagjai a magyar matematika iskólanak.

48

Milyen volt Buenos Airesbe költözve belecsöppenni a
magyar közösségbe?
1999 marciusaba erkeztem Buenós Airesbe hógy
befejezzem a zóngóratanulmanyaim a la lucila-i
kónzervatóriumban.

zóngóratanarnóim

Veletlenul

Susana

Kasakóff

ótt

es

a

Sylvia

Leidemann kóllegak vóltak. Egy gyónyóru Steinway
zóngóra allt akkór a Hungaria dísztermeben, amit a
tulajdónósa nem tudótt akkór helyszuke miatt
elhelyezni ótthónaban, így egy idóre kólcsónadta azt
Sylvianak. Ott, a Hungariaban tudtam gyakórólni es
felkeszulni

a

felsóbb

tanulmanyaimat

zaró

vizsgara. Benedek Zsuzsi unókatestveremnel laktam
Olivósban, egy kis kulón lakósztalyban, a garazs felett,
amelyben meg a nagymamam tóltótte utólsó eveit. A
nagymamam az azt megelózó evben halt meg. Onnan

jóttem-mentem biciklin a Hungariaba, ami szinten
Olivósban

vólt.

A

keresztmamam,

Benedek

Laszlóne Micsinay Maria (Tía Marika) is Olivósban
lakótt, es attól fógva rendszeresen magyar órakat
adótt nekem. Igy kezdtem el magyarul is beszelni.

Reszt vettem Sylvia Leidemann kórusaban is, ahól sók
kedves embert ismertem meg a magyar kózóssegból.
Szóval fóleg a zenevel kapcsólatós tevekenysegekben
vettem reszt a Hungariaban. Kesóbb, amikór Prisci,
meg

azutan

Amelie

megszulettek,

kezdtem

bekapcsólódni ZIK-be is.
Zenészként hatással van/volt rád a magyar zene?
Hallgatod magyar zeneszerzők műveit?
Mindig nagy hatassal vólt ram a magyar zene.
Anyamnak es nagymamamnak vóltak magyar lemezei,

peldaul

a

Csardaskiralynóból

reszletek,

Liszt

szimfónikus kóltemenyei, na meg a gyermekdalók.
Ezeket sókszór hallgattam (hallgattuk) kiskórómban.
A felsóbb tanulmanyókat zaró kóncert prógramjaba
tóbbek kózótt a zsenialis Ligeti Gyórgy “Desórdre”
címu tanulmanyat is valasztóttam.
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Kevessel az Buenósba való erkezesem utan Sylvia
Leidemann kezembe adótt egy kb. egy kilós bórítekót
tele magyar zene kíseretekkel, amiket nekem kellett
jatszanóm. Ez kisse ketsegbeejtett, mert nem tudtam
hógy hógy fógók annyi mindent megtanulni! Vegulis
Sylvianak kószónhetó, hógy tóbb alkalómmal kísertem
a kórust, szóló enekeseket es mas zeneszeket. Az
utóbbi idóben Jacintóval a magyar hegedu-zóngóra
repertóriumba is belevagtunk. Szóval, persze hógy
nagy befólyassal van ram a magyar zene!
Ha jól tudom, a szerelem is a Hungáriában talált rád.
Elmeséled hogyan ismerted meg a férjedet?
Mielótt felutaztam vólna Buenós Airesbe, ajanlóttak
nekem, hógy hívjam fel Jacintó Rónant, aki akkór mar a
la lucila-i kónzevatóriumban tóbbedeves hegedus
tanítvany vólt. Mikór felhívtam megkerdezni, hógy
jatszhatnank-e kamarazenet egyutt, azt valaszólta,
hógy nem!
A Hungariaban kóncerteket rendeztek, a musórón
magyar

zenevel,

aminek

híret

meglattam

a

hirdetótablan, amikór zóngórat mentem gyakórólni.
Aprilis vólt, es mivel raertem, elmentem. Ket magyar
ruhaba óltózótt hegedus Bartók duetteket jatszótt. Az
egyik nyurga szóke vólt, a masik zómók barna. A
zómók barna Jacintó vólt. Ott ismerkedtunk meg. O is
Olivósban lakótt, Zsuzsi unókatestveremtól haróm

utcara!
A lányaid szorgalmasan járnak a ZIK-es alkalmakra.
Noha kicsik még, ők hogyan élik meg magyarságukat, a
két nyelvet, a két kultúrát, a plusz tanórákat, óvodai
foglalkozásokat?

Jelenleg lanyaim elvezik a ZIK fóglalkózasait es az
óvódat. Prisci nem megy az ósszes aktivitasra, amit az
ó kórósztalyanak kínalnak, hógy ne legyen tulterhelve.
Azt hiszem, hógy talan eppen ezert jóbban elvezi azt,
amit csinal.
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KNAPECZ KATA

HIR A CSERKESZEKROL

Megerkezett a tavasz! A jó idó, a napsutes, a viragzó
fak a termeszetbe szólítóttak a búenös áiresi lány- és
fiúcserkészeket is. Az első nóvemberi hétvégén
biciklire szalltak, es jatekós kincskeresessel egyutt
tekertek le a fólyópartra. A Bósque Alegre fai
nagyszeru helyet biztósítóttak a szamhabóruhóz, ami
egy nagyón ugyesen elbujó cserkesznek kószónhetóen
dóntetlennel vegzódótt. Orulunk a szervezesnek, csak
így tóvabb! Jó munkat!
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MARTI TIBOR

KILENC TÜDOS HITVALLASA
AZ ARGENTIN MAGYAR
DIASZPORABOL
A
Buenós
Aires-i
magyar
nagykóvetseggel
egyuttmukódve
nóvember
3-an
virtualis
szimpóziumót szerveztunk Vagasi-Kóvacs Anna
ósztóndíjas tarsammal a Magyar Tudómany Napja
alkalmaból. Gr. Szechenyi Istvan egyevi jóvedelmenek
egy tudós tarsasag megalapítasara tett felajanlasara
1825. nóvember 3-an kerult sór, emiatt 2003 óta
hivatalósan ezen a napón unnepeljuk a magyar
tudómany muvelóit es eredmenyeit (a Magyar
Tudómanyós
Akademia
mar
kórabban
is
megunnepelte e napót). A rendezvennyel az vólt a fó
celunk, hógy az argentin diaszpóraban eló, illetve a
diaszpórahóz szórósan kótódó szemelyek kózul
kulónbózó diszciplínak muvelóit szólítsuk meg:
szakteruletukre
vezetó
utjuk,
legfóntósabb
eredmenyeik ismertetesen tul arra kertuk a
meghívóttakat, móndjak el, magyarsaguk, illetve
kettós, argentin es magyar identitasuknak milyen
szerepet tulajdónítanak palyajukban. Megható, nagyón
tanulsagós, egyuttal felemeló valaszókat kaptunk a
rendezveny sóran, amelyen vegul kilenc tudós, illetve
kutató vett reszt.
A prógramót a rendezveny megszervezeset
kezdemenyezó dr. Gelenyi Csaba nagykóvet
kószóntóje nyitótta meg. A hazankat Argentínaban,
Üruguayban es Paraguayban is kepviseló diplómata
kórabban maga is mukódótt óktatókent, illetve
kutatókent: a Córvinus Egyetemen nemzetkózi
kapcsólatókkal, illetve kózgazdasagtannal fóglalkózótt.
A diaszpóra kulturalis, tudómanyós eletenek
partfógasaról ismert nagykóvet kószóntójeben
kiemelte, hógy a magyar tudómany napja helyett
helyesebb a magyar tudómany unneperól beszelni. A
magyar tudómanyóssag kiemelkedó alakjai es
eredmenyei kózótt tartjuk szamón Nóbel-díjasainkat
(Szentgyórgyi Albert, Teller Ede stb.), de nem
feledkezhetunk el a szamtalan egyeb vilagraszóló
magyar invencióról sem (peldaul a Neumann Janós
altal kifejlesztett szamítógepról vagy a Jedlik
Anyósnak kószónhetó elsó elektrómós jarmuról).
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A peldak mellett elhangzótt, hógy fóntós feladat a
tudómany „marketingje”: szamós vilaghíru talalmany
magyar feltalaló eredmenye, nóha ez sók esetben
nincs is az (argentin) kóztudatban; ugyanakkór
napjainkban kulónleges jelentósege van a valódi
tudómanyós
eredmenyek
terjesztesenek,
az
altudómanyós, hamis infórmaciókkal szemben. Ebben
maguknak a tudómanyt muvelóknek, de altalaban
mindannyiunknak felelóssegunk van.
A szimpózium szervezesekór a meghívóttakat negy
kerdes menten kertuk valaszadasra:
1. Jellemezze az Ön által művelt tudományterületet
(nagyon rövid bemutatás)

2.
Tudományos
tevékenységében,
eredményeiben
milyen
szerepet
magyarságának / kettős identitásának?

az
elért
tulajdonít

3. Eredményei közül mire a legbüszkébb? Pályáját
végiggondolva, mi áll a szívéhez a legközelebb?
4. Az Ön magyarsága tudományos tevékenysége mit ad
(ott) a tudományterülethez, az egyetemes és a magyar
tudományossághoz?
Az elsó megszólaló dr. Szekásy Miklös egyetemi tanar,
az MTA kóztestuletenek kulsó tagja vólt. Miklós
evtizedeken keresztul vegyipari teruleten dólgózótt.
Magyar tudósók palyairól írt publikaciói jól ismertek a
diaszpóraban;
tudómanytórteneti
kónferenciak
rendszeres meghívóttja, pl. 2018-ban Budapesten, a
Parbeszed Hazaban „Magyar jezsuitak mukódese a
perui alkiralysagban” címmel tartótt elóadast. 2003–
2014 kózótt az Ars Hungarica elnóke vólt. Zenei
kulturalis munkajaert 2010-ben az argentínai
Bicentenariumi eremmel, 2011-ben a Magyar
Kóztarsasag Arany Erdemkeresztjevel tuntettek ki.
Szekasy Miklós Budapesten szuletett, angól-magyar
elemi iskólaba, majd a piarista gimnaziumba jart. A
kegyesrendiek iskólaja alapítasa óta híres kitunó
óktatóiról: Hevesi Gyórgy es Olah Gyórgy Nóbeldíjasaink is ebben az intezmenyben tanultak. Miklós
megemlekezett neves fizika tanararól, Oveges József
prófesszórról. Miutan a hatódik ósztalyt kóvetóen
szuleivel emigralt, a Buenós Aires-i egyetemen (ÜBA)
szerzett PhD diplómat kemiai szakón aranyerem
kituntetessel, mint ósztalyelsó. A genfi egyetemen
vegzett pósztgradualis tanulmanyókat.
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Altalanós es szervetlen kemia tanara vólt a Buenós
Aires-i egyetemen, kvantum es ipari kemia tanara a
mernóki fóiskólan. Tóbb vegyipari vallalat igazgatója
vólt, az órszagós kemiai kamara alelnóke, az óttani
kulkereskedelmi bizóttsag elnóke es ebben a
minósegben
a
latin-amerikai
targyaló
ósszejóveteleken az argentin delegació elnóke.
Nyugdíjba menetele utan a Nórthwestern Üniversity
es Harvard egyetemen vegzett menedzseri kurzusók
alapjan szervezett szeminariumókat targyalasi
strategiakban.
dr. Szekasy Miklós

Benedek Zsúzsi a Buenós Aires-i Egyetemen óktat, a
latin-amerikai magyar diaszpóra legnepszerubb,
legfelkeszultebb magyar nyelvtanara. Vegzettsege
szerint epítesz, de magyar mint idegen nyelv
óktatasaval fóglalkózik hósszu ideje. 2013-ban magyar
allami kituntetest (Magyar Ezust Erdemkeresztet)
kapótt
munkajaert.
Lenyugózó
elóadasaban
anyanyelvunk nehany csódalatós jellegzetessegere
mutatótt ra, illetve kószónetet móndótt mindazóknak,
akik hivatasa kiteljesedeseben barmiben is segítettek.
Megható vólt, amikór a szamara kedves emlekek kózul
Kanyadi Sandór kóltó biztatasara 2017-ben megjelent
kónyvenek – „Az Operencias-tengeren is tul.
Góndólatók a magyar nyelvról” – bemutatójat is
kiemelte, amire a kóltó jelenleteben kerult sór.
Próf. Benedek Zsuzsi
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Pröf. Dr. Háller Mihály geólógust, vulkanólógust a
Buenós Aires-i Tudómanyós Akademia a kózelmultban
levelezó tagjava valasztótta. Mihaly az egyik
legjelentósebb magyar fóuri csalad leszarmazóttja,
ósei az Erdelyi Fejedelemseg tórtenelmeben is fóntós
szerepet jatszóttak, illetve a kesóbbiekben is, felmenói
kózul pl. Vay Abraham egyike vólt a Magyar
Tudómanyós Akademia letrehózasat adómanyaikkal
lehetóve tevó arisztókrataknak. Haller Mihaly egyike a
legtiszteletremeltóbb tudósóknak, aki kiemelkedó
tudómanyós eredmenyei mellett nagyón buszke
csaladjara, szarmazasara es kettós identitasara.
Próf. Dr. Haller Mihaly

Dr. Háller Söfíá történész, tanár Próf. Dr. Haller
Mihaly legkisebb gyermeke, a Buenós Aires-i magyar
óvóda egyik leglelkesebb kis tagjanak edesanyja.
Disszertaciójat „La história marítima del Atlanticó Sur
y el litóral patagónicó: circulación de especies en el
cóntextó sócial glóbal (s. 19)” címmel írta es vedte meg
kivaló eredmennyel. Kettós identitasanak tulajdónítja
nyitótt
góndólkódasat
es
megkózelítesenek
eredetiseget, ami kutatasai sóran es disszertaciója
írasakór is ervenyesult.
Dr. Haller Sófía
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A kóvetkezó meghívótt Zsöndá Márk kulturalis
antrópólógus, regesz, a Kórósi Csóma Sandór Prógram
kórabbi ósztóndíjasa vólt. Mark az elmult evekben az
Argentínaban eló magyar diaszpóra kózóssegei mellett
vegzett munkaja elismeresekeppen kapta „Villa Angela
kulturalis nagykóvete”, illetve Chacó kórmanyzójatól
„A chacói kórmany magyarórszagi kepviselóje es
kulugyi tanacsósa” címeket. Mark a Pecsi
Tudómanyegyetemen
fólytat
pósztgradualis
tanulmanyókat, a Geópólitika, geóókónómia es
pólitikai fóldrajz Dóktóri Iskólaban. Mark egyedulalló
módón ismerte meg Chacó tartómany magyar
leszarmazóttait, de Venezuelaban is hónapókat tóltótt,
az ótt eló magyar diaszpóra megismeresenek es
kutatasanak celjaval.
Zsónda Mark

Dr. Zómbóry Gabriella hispanista, iródalómtórtenesz,
mufórdító es filólógus. Dóktóri disszertaciójat a
kózelmultban vedte meg az ELTE BTK Spanyól Nyelvi
es Iródalóm Tanszeken, ahól evek óta tanít is.
Gabriella kutatókent es fórdítókent is kivalóan ismeri
a latin-amerikai iródalmat es színhazat. Nezópóntja
nagyón erdekes, mert Argentínaban szuletett, a
diaszpóraban, ezert is ismeri nagyón jól ezt az
órszagót es annak magyar diaszpórajat. Helyzete es
eddigi szep palyaja lógikusan adtak a kerdest: az
argentin magyar diaszpóraból Magyarórszagra
telepulve, gyókerei mit jelentenek szamara, es milyen
hatassal vannak a karrierjere.
Dr. Zómbóry Gabriella
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Wagner Carólina a Kódaly Egyesulet vezetójekent
megható elódas kereteben mutatta be Kódaly Zóltan
pedagógiai elveinek es a híres Kódaly-módszer
gyakórlati alkalmazasat.
Wagner Carólina

Sylvia Leidemann az Ars Hungarica zenei es kulturalis
egyesulet, illetve kórus muveszeti vezetóje. Az Ars
Hungarica kimagasló muveszi sikerei es a magyar
tudómanydiplómaciaban
betóltótt
kiemelkedó
jelentósege kózismertek. Sylvia is az MTA
Kóztestuletenek kulsó tagja, immar 10 eve.
Zenetudóskent es barókk zenei fórrasók kutatójakent
szamós nemzetkózi elismeres birtókósa, egyarant
aktív az argentin es a magyarórszagi tudómanyós,
illetve muveszeti eletben.
Sylvia Leidemann

Gabriela Wagner a zeneterapia nemzetkózileg elismert
muvelóje, kutatója, az Üniversidad del Salvadór
prófesszór emeritaja. A diaszpóraban elók tóbbsege
Gabrielat a Mindszentynum elnókekent ismeri, de
ezenkívul nagyón sókat tett a zeneterapia ugyeert
Argentínaban. Fóntós tisztseget tóltótt be a
Zeneterapia Vilagszóvetsegeben, amelynek sókaig
elnóke is vólt.
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2005-ben az ausztraliai Nemzetkózi Szóvetseg
elnókeve valasztóttak, 2008-ban ó vólt az argentin
zeneterapias vilagkóngresszus elnóke is. Jelenleg a
CEMIC Egyetemi Intezet vendegprófesszóra az
Orvóstudómany es Muveszet Prógramban.
Wagner Gabriela

Jóllehet a prógram sóran vegul nem szólalt meg, de
jelen vólt Mariana Leidemann, neves epítesz, Sylvia
Leidemann testvere is. Kiemelkedóen ertekes kutatasi
teljesítmenyei kóze tartózik Buenós Aires varós
epíteszetevel es epíteszeti óróksegenek megórzesevel
kapcsólatban vegzett munkaja. Feldólgózta a Kalnay
testverek epíteszetetet, akiknek hagyateka a mai napig
meghatarózza Buenós Aires epíteszeti arculatat.
A delutan sóran szamós tudómanyterulet kulónbózó
egyenisegu muvelójet, az argentin magyar diaszpóra,
egyuttal a magyar tudómanyóssag nemzetkózi
elismertsegu buszkesegeit hallgathattuk meg. Tóbben
kózuluk szavaikkal ars póeticajukat, hitvallasukat
fógalmaztak meg. Móderatórkent is kulónleges erzes
kerített hatalmaba, hiszen órómmel kíserhettuk
figyelemmel, ahógy a resztvevók egymas sikereinek,
eredmenyeinek, impónaló peldajanak órultek es
elismeressel adóztak. Jó erzes vólt latni, hógy ki-ki egy
kicsit jóbban megismerhette a masikat, magyar
hónfitarskent es nagyszeru tudóskent, kóllegakent is.
Ahógy a diaszpóraban elók a magyarsag reszet
kepezik, ugy a diaszpóra tagjai altal elert eredmenyek,
tudómanyós teljesítmenyek egyuttal a magyar
tudómanyóssag hírnevet is óregbítik, annak szerves
reszet kepezik. Rendezvenyunkkel remenyunk szerint
ezt sikerult bemutatnunk.
Az ónline, spanyól nyelvu rendezveny felvetele
megtekinthetó.

59

VAGASI-KOVACS ANNA

MAGYARÜL TANÜL A GYEREKEM!
SZÜLOK A SZENT LASZLOBOL

Celeste Alfónsó igazi napsugara a magyaróraknak. Tud
lelkesedni a feladatókert, az uj enekekert. Nóha a
diakók kózul ó a legfiatalabb, batran móndta utanam a
szavakat, gyakórólta a kiejtest, a magyar dallamókat. A
szeme a Hova megy te kis nyulacska? eneknel
csillógótt a legjóbban; az lett a kedvence. Bóldóg,
kiegyensulyózótt, szórgalmas kislany; óróm ót
tanítani! A szulei nagyón bóldógók, hógy a hat eves
Celeste iden a magyar nyelvvel mar a masódik
idegennyelvet kezde tanulni. Az anyukajat kerdeztem.
Celeste iskolai elfoglaltságai mellett miért döntöttek
úgy idén, hogy élnek a magyartanulás lehetőségével?
Kólumbiai szarmazasuak vagyunk, tóbb mint 10 eve
elunk Argentínaban. Kóvetkezetesek vagyunk abban,
hógy lattassuk Celevel, van egy vilag, ami felfedezesre
var, kulónbózó kulturakkal, nyelvekkel, etelekkel,
tajakkal. Vegtelenul sók dólóg, amit meg mi,
felnóttekkent sem ismerunk, de neki megadathat a
lehetóseg arra, hógy megismerje, es gazdagíthatja a
tudasat.
Milyennek találják a nyelvet?
Egy kicsit nehez, de ugyanakkór elbuvólónek talaljuk.
Fólytón fólyvast tanulunk valamit tóle, amikór mesel
nekunk az órakról.
Milyennek látják Cele nyelvi fejlődését március óta?
Cele ket es fel eves kóratól tanul angólul, mivel nagyón
kónnyen fejezi ki magat szóban.
Amikór ertesítettek minket, szulóket a magyarórak
lehetósegeról, megkerdeztuk, szívesen jarna-e. Nóha
eleinte kicsit vónakódótt tóle, miutan reszt vett Anna
tanarnóvel az elsó óran, el vólt ragadtatva, elbuvólte
az óra es nagyón lelkes lett. Minden heten erzekelhetó
vólt nala a fejlódes, ahógyan a színeket, az
allatneveket, a kószóneseket, a gyumólcsóket tanulta.
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Bar azt móndja, hógy a szamók megtanulasa kicsit
nehezere esett, ugyanólyan mótivaltan all hózza a
megtanulasukhóz.

Hogy tetszenek neki a magyarórák?
Nagy erdeklódest mutat; megcsinalja a tanóran kívuli
feladatókat is.
Mely magyar szavakat
leggyakrabban?

hallják

tőle

otthon

a

Sókat mesel arról, hógyan móndjak az allatók neveit,
kulónósen a nyuszi, kutya, cica szavakat emlegeti.

Cele az óran

Cele ózike alarcban reszt vett a tavaszvaró vers elóadasaban
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VAGASI-KOVACS ANNA

KOSZONOM! KOSZONJÜK!

Iden a Zrínyi Ifjusagi Kór evzarója egyben egy
kórszakót is lezart. A hetvegi magyar iskóla vezetói,
Zaha Alexandra, Mócsary Anni es Góróndi Judit
atadtak a stafetat Fóthy Estela Csillanak, aki a ZIK
vezetójekent, valamint Benedek Zsuzsinak, aki az
iskóla tanfelugyelójekent viszi tóvabb a hagyómanyt,
es elteti az iskóla mar 1952 óta lóbógó faklyajat, amit a
jelen

vezetes

szólgalata

(1989-2020)

sóran

is

szamtalan diak, tanar, szuló tartótt a magasba. A
legmeghatóbb pillanatók egyike az vólt, amikór
Alexandra, Anni es Judit az ajandekba kapótt tablót
tartóttak a kezukben. Mennyi nev, mennyi emlek, es
mindegyik nevhez tartózik egy kedves emlek —

hallhattuk Judittól.
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Igazan megtiszteló egy ilyen nagymultu intezmeny
nevsóraban szerepelni. A evzaró azt igazólta, hógy
nemcsak egy nagymultu, hanem fenyes jóvó elótt alló
iskóla vezeteset vette at Fóthy Estela Csilla; LatinAmerika egyetlen hetvegi magyar iskólaja evzaró
unnepsegen minden diak es tanar szerepet kapótt.

Bemutatkóztunk

egymasnak,

ehhez

hasónlóan

bemutattuk a csaladunkat, ami meg kózelebb hózta a
kózósseget

ebben

a

rendhagyó

keretek

kóze

kenyszerult evben. Itt egyszerre lehettunk egyutt
mindannyian; az ónline evzarón.

Tóbbszór hangsulyóztak a tanarók, hógy az evnek
szamtalan pózitív hózadeka is vólt; a legfóntósabb,
hógy

tóbb

gyereket

tudtunk

bevónni

a

ZIK

tevekenysegeibe Argentína-szerte, sót, kulfóldról is
csatlakóztak diakók. Jóvóre megujult vezetessel, uj

lendulettel fólytatjuk a hagyómanyt!
Imadsagban, egyutt, így adtunk halat ezert a tanevert:
“Kószónóm Üram az eletet, a csaladót, a kenyeret,
kószónóm a madarak eneket, aldóm Istenunk szent
nevet.”

Az evzaró pillanatai
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VAGASI-KOVACS ANNA

MAGYARBOL VIZSGAZTAK A
SZENT LASZLOSOK
A Szent Laszló Iskóla 6-14 eves kóru, tóbb magyarul
tanuló kisdiakja eleteben ez a magyar vizsga vólt az
elsó nagy iskólai megmerettetes; egyesevel vizsgaztak
ket magyar anyanyelvu tanar neni elótt. Knapecz Kata
kólleganóm kíserte a feleleteket. A vizsga elsó reszere
ótthón keszulhettek; arra kertem a gyerekeket, hógy
mutatkózzanak be —mi a nevuk, hany evesek, hól
laknak—, mutassak be a csaladjukat —van-e
testveruk, kit hógy hívnak, hany evesek—, móndjak el
mit szeretnek szabadidejukben csinalni, mit szeretnek
enni, mi a kedvenc színuk, allatuk. A vizsga masódik
reszeben 5-5 kerdesre kellett valaszólniuk kepek
alapjan. Vizsgat tettek: Celeste Alfonso, Cielo
Altamirano, Juan Ambueso Boehm, Ivan Cammisa,
Ignacio Corniglio, Danna García Canosa, Lara Torres,
Victoria, Nicolás és Matías Perelman.
Gyumólcsózó evet zartunk, rengeteget tanultak a
gyerekek. Tóbb, az órat kiegeszító prójektben is reszt
vettek. Ilyenek vóltak tóbbek kózótt az augusztus 20ara tanult, valamint a tavaszvaró Zelk Zóltan versek
elóadasai, vagy az ’56-ós megemlekezesre es Szent
Laszló napjara keszített alkótasók.
A vizsga vegeztevel mar arról erdeklódtek, hógy jóvóre
is fólytathatjak-e velem a magyarórakat. Remelem,
hógy lesz ra lehetósegunk! Búszke vágyök á
kitártásúkrá, á szörgálmúkrá, á tehetségükre!
Megósztók nehanyat a vizsga pillanatai kózul.
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RÖVID HÍREK

NAGY SIKERT ARATOTT A ZRI NYI KO R
IRODALMI TALÁLKOZÓJA
A Lömniczy Jö zsi emle ke re szervezett
virtua lis iródalmi tala lkózó a vila g minden
póntja ró l ó sszehózta az egykóri ZIK -eseket.
Vóltak, akik 40 e v uta n itt la tta k u jra
egyma st. A va lasztótt versek eló ada sa
mellett a re gi emle kek felide ze se re is sór
keru lt. A hazaszeretet tematika ju iródalmi
tala lkózó ónline visszane zhetó !

65

RÖVID HÍREK

E VZA RO AZ O VODA BAN
Ezek az óvisók e s a szu leik re szei annak a
hagyóma nynak, amit 1952-ben szórgalmazótt itt, Buenós Airesben a magyar
identita sa ra bu szke, a magyar kó zó sse g
megmarada sa e rt, a kultu ra e s az e rte kek
tóva bbó ró kí te se e rt munka lkódó magyar
e rtelmise g; mintegy 12.000 kilóme terre
Magyarórsza gtó l megalapí tótta k a Zrí nyi
Ifju sa gi Kó rt.
"A mág jó földbe húllött." Ez t
e vza ró ra ke szí tett videó is pe lda zza.

az

Ide n a Kó ró si Csóma Sa ndór Prógram
ó sztó ndí jasa szervezte e s tartótta az
ó vódai fóglalkóza sókat. Sza mtalan u j
e nekkel, móndó ka val lett gazdagabb a
legkisebb Zrí nyi csópórt.
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A HONAP VERSE

NAGY LASZLO: BALATONPARTON

Balatónpartón a
nadi vilagban
megbujtam egyszer
s csuda szepet lattam
bóbitas nadón
nadi vereb feszket

sas bókór aljan
kis vízicsibeket.
Vad ruca móccant
tópógótt a vízre

barna lileit
vízi utra vitte
senki se latta
csak magam csódaltam
ótt a víz partjan
meg sókaig alltam.
Jatszótt a nadas
szellel es deruvel
s hazaindultam
nadi hegeduvel.

A megzenesített verset Halasz Judit elóadasaban itt hallgathatjak.
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KNAPECZ KATA ES TOTH ANDRAS

NOVEMBERI NEPSZOKASOK

Nóvember hónapban szamós jeles napunk van:
Mindenszentek nápjá (nóvember 1.), halóttak
napja (nóvember 2.), Mártön nápjá (nóvember 11.),
Erzsébet nápjá (nóvember 19.), Kátálin nápjá
(nóvember 25.) es András nápjá (nóvember 30.).
Mindegyikhez

szamós

nepszókas,

hiedelem

kapcsólódik, de az utóbbi kettó a fiatalók kóreben igen

vart nap vólt. Ügyanis Katalin es Andras napón
hazassagjósló,

ferjjósló

praktikakkal

igyekeztek

megtudni minel tóbbet jóvendóbelijukról.
Kátálin nápön egy gyümölcságat tettek vízbe, ami,
ha karacsónyig kizóldult, akkór kózeli ferjhezmenetelt

jelzett a kívancsiskódónak. Ezt az agat katalinagnak
nevezik. A legenyek igyekeztek megtudni leendó
feleseguket. Ellóptak egy lanyinget, amit ejszaka a
parnajuk ala tettek, es abban remenykedtek, hógy
almukban meglatjak jóvendóbelijuket. Katalin napja
fóntós idójarasjósló nap is vólt: „Ha Katalin kópóg,
akkór karacsóny lócsóg, viszónt, ha Katalin lócsóg,
akkór a karacsóny kópóg.” Ezen a napón tartóttak az
utólsó ószi balókat, lakódalmakat.
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András nápjá az év legjelentősebb házasságjósló,
varazsló napja vólt. A lanyók elószeretettel vegeztek el
a jóvendólesi praktikakat, de fóntós vólt, hógy
mindezeket titókban, egyedul hajtsak vegre. A Katalinnapkór legenyek altal vegzett alómból jóslast a lanyók
Andras-napón igyekeztek vegrehajtani. Hallgatózasból
is próbaltak jósólni. Legismertebb fórmaja a disznóól
megrugdósasa, ahól megszamóltak a lanyók, hógy
hanyat róffen a disznó. Ügyanis ugy tartóttak, hógy
ahanyat róffen, annyi ev mulva mennek ferjhez. A
kutyaugatasból is igyekeztek jóvendólni. Szemetre,

tragyadómbra alltak a lanyók, es figyeltek, hónnan
halljak az ugatast. Ahónnan a hang erkezett, ónnan
varta leendó ferjet is. A fónókban kózós jóslasra is sór
kerult, ez vólt a gómbócfózes es az ólómóntes. Neveket
írtak fel a lanyók, 1-1 gómbócba beledugtak, es a

gómbócókat megfóztek. A víz felszínere elsókent
feljóvó gómbóc rejtette a jóvendóbeli nevet. Az
ólómóntes sóran a mególvadt ólmót vízbe óntóttek, es
az így letrejótt óntveny alakjaból próbaltak a leendó
hazastars fóglalkózasara jósólni.
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SZOKINCSFEJLESZTO

TORTENETSZOVES SZINONIMAKKAL
Terítéken az ÖREG szavunk
Ronan Priscila
Lektorálta: Vágási-Kovács Anna
Csák ávás dió és mögyöró
Egyszer vólt, hól nem vólt a nagyón mölyrágtá vilagón
vólt egy vénséges, szegeny bácsi. A mátúzsálem
mindig azókra az idókre góndólt, amikór ó meg kicsi
vólt, es nem ilyen vén. Az idős ember egyedül élt
egy ősi erdóben. Egyszer a szépkörú bácsi elment
setalni, malnat gyujteni ebedre, es latótt egy
manócskat, aki egy gómban ult. O egy csóppet sem vólt
hájlött körú.


Jó napót, apóka! — móndta a manó.



Szervusz, kis manó! — felelte az ápö.



Tudja mit, bácsiká? Minden manó a hájdáni
idókben azt móndta, hógy az az öreg fa alatt
egy ántik kincs talalható!

Hej, hógy megórult a venseges ember!
Visszament
az
ösdi
hazaba,
es
hózótt
egy pörlepte lapatót. Az ezereves fa alatt kezdett asni.

Egyszer csak, a lapat megkóppant egy ó kincseslada
tetejen.
Mi lehet ebben? Óköri arany? Odivátú, ántik gyóngyós
nyaklancók? Archáikús kórszak gyemantjai? —
góndólta lelkesen a körös bacsi. Remegó kezekkel
felnyitótta az ódön lada tetejet…
Jaj, micsóda csalódas! — mergelódótt a vénség.
Ezek csak ávás mógyórók és diókák — kialtótta.
Hól van az a csalfa manó?
De a manó sehól se vólt: eltunt az ágg szeme elól. Az
ággástyán azt góndólta hógy, legalább a mógyórót
es diókat megeheti ebedre, a regi ladat pedig majd
valamire hasznalhatja. Igy a megelt körú ápöká
visszament a hazaba es mindent megevett.
Reg vólt, talan igaz sem vólt. Itt a mese vege, fuss el
vele!
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HOGY SZÜLETETT AZ ALKOTAS? Rendelkezesunkre
alltak Az OREG melleknev szinónimai ahhóz, hógy egy
tórtenetet
inspiraljanak.
Termeszetesen
a
tórtenetszóveshez
tudni
kell,
hógy
milyen
kóntextusban hasznaljuk az adótt szót. Jatszva
tanultunk Priscivel! Fantaziaja szulemenyet csódas
rajzzal illusztralta.
A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák
közül válogattunk.
OREG
mólyragta, ócska, ósdi, idejetmult, elavult, regi, antik,
ódón, ó, ósi, avítt, avatag, ódivatu, pórlepte, ósregi,
divatjamult, kórszerutlen, ókóri, archaikus, ven,
hajdani, asatag, valamikóri, letunt, ezereves
agg, aggastyan, kórós, ven, idós, matuzsalem, idósódó,
kórósódó, eltes, szepkóru, hajlótt kóru, venseges,
megelt kóru

apóka, apó, bacsi, venember, tata, bacsika, óregember,
venseg, idós ur
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KARANTE N
PERCEK

Keress –ély végű szavakat!



Magyarra fel! 9.



5x5 perc ja te k
a szavakkal








e rzelmi a llapót
sejtelmes titók
elega ns mulatsa g
leselkedó baj
ember
bu szke, gó gó s
lehetó se g, mó d
fe rfi fódra sz

BETÜREJTVENY FEJTSD MEG A SZAVAKAT!
MILYEN TORTA?

VOS

E
—
TORTA

VOS

VOS

VOS

VOS
MILYEN MESTERSEG?

SZOJATEK SZAVAK, MELYEKNEK ELOLROL ES
HATÜLROL OLVASVA IS VAN ERTELMÜK.

IGY VIZINOVENY, ÜGY NEP ...
IGY EGTAJ, ÜGY FOLDPARCELLA ...
IGY FESTMENY, ÜGY KENYERET SÜT...
IGY BEFEJEZETT, ÜGY BÜTOR...

IGY KOZTERÜLET, ÜGY MEZO...
IGY MOCSAR, ÜGY FERFINEV...
IGY DISZNOT GYOZ, ÜGY ROMBOL...

Kinek mi a neve?
Vicces névkereső
CIPELIKA N

Kicsi cinke.

PICINKE

Fe le nk puli.
Teherhórdó pelika n.

APRO KA

Kó ve r fó ka.
LAPÜLI

Kis ró ka.

PÜFO KA
Megfejtések: 1) kedély, rejtély, estély, veszély, személy, kevély, esély, borbély; 2) eper, ötvös
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KATA & ANDRAS KONYHAJA
PÜHA MEZESKALACS

Kózeledik a karacsóny, ami a „karacsóny illatat”
is magaval hózza. Ez szamómra sók illatót jelent:
fahej, szegfuszeg, narancs, fenyó. Nagyón
szeretem, ha ezek az illatók betóltik a szóbat
vagy akar az egesz lakast. Amikór mezeskalacsót
sutunk, akkór garantalt ez az illatkeverek, ami
meg jóbban megálápözzá áz únnepi hángúlátöt.
A friss sutemenyek kózós díszítese pedig a
csaladót is ósszehózza.
HOZZAVALOK
1 kg liszt
30 dkg kristalycukór
25 dkg margarin
4 db tójas
8 evókanal mez
1 evókanal szódabikarbóna
1-1,5 evókanal fuszerkeverek (órólt szegfuszeg,
fahej, szerecsendió, gyómber, kardamón)
Cukormázhoz:
1 tójasfeherje
12 dkg pórcukór
2 csepp ecet vagy citrómle
Az alapanyagókat ósszegyurjuk, a mezet es a
margarint fel lehet melegíteni, hógy kónnyebben
gyurható legyen, de nem szukseges. 1 napót a
hutóben pihentetjuk, de tóbb napig is elall, sót,
fagyasztható is!
A tesztat kb. 5 mm vastagra nyujtjuk, így puha
marad, nem szarad ki. A sutóben 160-180°C-ón
6-8 percig sutjuk. Kihules utan díszíthetjuk
cukórmazzal: a tójasfeherjet a cukórral
kikeverjuk, majd hózzaadjuk az ecetet. Zacskóba
tóltve mintazhatunk.
Az elkeszult mezeskalacsókat jól zaródó
dóbózban vagy zacskóban taróljuk.
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FILMAJÁNLÓ

MAGYAR FILMEK
SZAFFI
rendezó: Dargay Attila, író: Jókai Mór
- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.
magyar rajzfilm, 1984.
„A tórtenet a XVII. szazadban jatszódik, amikór a Habsburg-haz
elhatarózza, hógy kiveri a tórókót Magyarórszagról. Sóphie,
Ahmed pasa lanya es Jónas, a magyar varur, Bótsinkay Gaspar fia,
mar kóra gyermekkóruktól - a szulók megegyezese alapjan jegyesek. A habóru alatt a tórókóknek es a Bótsinkay csaladnak
menekulniuk kell, ezert elasnak egy lada kincset varuk
udvaraban. A kisded Sóphie elsódródik a menekulóktól, s egy
furcsa óregasszóny talal ra. Macskaja utan elnevezi Szaffinak, es
sajat gyermekekent neveli fel. Jónas, mar felnótten, visszater,
hógy apja birtókat, na meg az elrejtett kincset visszaszerezze. Ez
nem egyszeru feladat, mert az irigyek az eletere tórnek...
Az animaciós film Jókai Mór A ciganybaró címu muve alapjan
keszult.”

MINDENKI
rendezó: Deak Kristóf, 6+
- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.
magyar kisjatekfilm, 2015.

„1991-et írunk, a 10 eves Zsófi uj iskólaba kerul. Az uj helyen sók
minden idegen es furcsa, de van remeny: Zsófi bekerul az iskóla
híres kórusaba, es ósszebaratkózik Lizaval, aki a legnepszerubb
lany az ósztalyban. Meg nem is sejti, hógy hamarósan Lizaval
egyutt szallnak szembe a kórusvezetó Erika nenivel, aki nem
ólyan kedves, mint amilyennek elsóre latszik.”
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SECCION EN ESPANOL

ANNA VAGASI-KOVACS

¿Por qué puntualmente húngaro?
Aprender húngaro en tiempo libre
¿Pór que alguien pasa su tiempó libre aprendiendó y
mejórandó sus habilidades en hungaró?
Le pregunto a mis alumnos en cada edición del boletín...

Esta vez les pregunte a lös hermánös Kászá.
Nicö respónde a mi pregunta...
¿Por qué estás aprendiendo húngaro?
Estóy aprendiendó hungaró pórque me parece una de las
mejóres fórmas de cónectar cón mis raíces. Me sientó
órgullósó de ser hungaró, aca en Argentina nó es algó muy
cómun y siempre resaltó pór esó. En general me gusta muchó
la cómida, y estóy empezandó a escuchar musica hungara.
Tömi respónde a mi pregunta...
¿Por qué estás aprendiendo húngaro?
Al igual que mi hermanó aprendó hungaró pór mi familia y
para póder cónectarme cón mi história. Creó que es muy
impórtante para tódós mis familiares y pór tantó para mí.
Yó creó que ser Hungaró me enórgullece, ademas de ló que
cónlleva el ser hungaró en la actualidad pór ser una nación nó
tan relevante cómó vendría a ser Alemania pór ejempló, es
algó pócó cómun y suma a la hóra de cónócer gente. Para mí
de las mejóres cósas que hay en Hungría es su história y su
cómida.

Kasza Nicólas, Kasza Lucas es Kasza Tómas
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ALEXANDRA ZAHA

CIRCÜLO JÜVENIL ZRINYI

CONMEMORACIONES DE LA
REVOLÜCION DE 1956
El Círculó Juvenil Zrínyi, cólegió hungaró en Buenós
Aires, fue fundada en el anó 1952 y desde entónces
funcióna tódós lós fines de semana del anó lectivó. Y
desde 1960 cónmemóra la Revólución de 1956 cón
actós muy dignós. ¡¡Hace ya 60 anós!!
¿Pör qúé es impörtánte estö?
Pórque ya són cada vez menós lós que han vividó lós
tragicós minutós, hóras, días antes y durante la
Revólución... Menós, lós que cón su participación
espiritual y física han lógradó que la Revólución sea
valórada eternamente. Ahóra es respónsabilidad
nuestra, descendientes hungarós, de preservar y
transmitir este espíritu. Nó es una tarea facil para el
Círculó Zrínyi: anó tras anó, siempre hacia fines de
óctubre, sacudir a lós jóvenes, para que nó ló ólviden ó
ló cónózcan.
La riqueza de la literatura hungara y la belleza
reveladóra de las artes hungaras ayudarón a cómpilar
lós valiósós prógramas. La interpretación de una óbra
fue siempre un respetuósó tributó a aquellós
acóntecimientós. Instructivó para ninós y jóvenes. Y
experiencia que cónmóvía a padres y adultós.
Algunas cónmemóraciónes estaban cómpuestas pór
póemas: Ervin Tamas, Imre Mate, Endre Ady, Laszló
Mecs, Gyula Illyes. Tambien realizamós óbras muy
serias y cómplejas de Gyula Illyes, Imre Madach, Geza
Hegedus, Zóltan Kódaly, József Katóna, Magda Szabó,
Laszló Nemeth, Andras Sutó, József Nyíró, Anna Tóth.
Hubó cónciertó de flauta, y presentación de córó.
Actuamós cónjuntamente cón el Grupó Kalaka, y
órganizamós una prócesión cón antórchas,

El Circuló Zrínyi ademas tuvó varias puestas en escena
própias.
¡La antórcha sigue ardiendó! .... cómó escribió Endre
Ady: Necesitamós un impulsó valiente. Nó es vida, si nó
gritamós que siempre puede haber algó mejór de ló que
ya hay. Encendamós nuestrós córazónes: ¡Nó nós puede
vencer el “me da ló mismó”!
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ISABEL ANA REDL

LA FEDERACION DE ENTIDADES
HÜNGARAS EN LA REPÜBLICA ARGENTINA

ACTO 1956
DISCÜRSO EN LA PLAZA HÜNGRIA
23 DE OCTÜBRE DE 2020

Para lós nó hungarós es muy difícil cómprender el cultó
hungaró pór sus heróes y mas aun si fuerón vencidós.
Pórque para las naciónes grandes, póderósas prevalece
que el verdaderó ideal es el del heróe vencedór
“Venció, pór ló tantó tiene la razón”. Nuestró destinó

hungaró muestra al heróe de ótró módó:”Fue vencidó
sin embargó tuvó razón”. Y estó sucedió a traves de
innumerables ejemplós y acóntecimientós desde la
fórmación del estadó hungaró hasta ahóra.
La Revólución de 1956 tuvó su marcó previó al finalizar

la 2ª Guerra Mundial. Hungría fue ócupada pór trópas
sóvieticas y Stalin lógró en pócó tiempó -1949establecer una dictadura tótalitaria segun su módeló
cómunista.

En 1953, al fallecer Stalin tómó la

cónducción del partidó en Hungría un móderadó: Imre

Nagy y disminuyerón las presiónes pólíticas terróristas.
En 1956, lós círculós intelectuales y lós estudiantes
universitariós presiónarón paulatinamente, cada vez
mas

pór

la

desintegración

de

la

estructura

internaciónal mónólítica de la Üniversidad y póder
crear su própió órganismó cónductivó y prógramas,
estó el 16 de óctubre de 1956.
El 23 de óctubre lós dirigentes del Partidó nó quisierón
ni pudierón ópónerse a la manifestación pacífica de lós
estudiantes, a la que se unierón lós trabajadóres en la
plaza Bem y ante el Parlamentó. Exigían la transmisión
de lós 10 puntós de sus própuestas en la Radió
Naciónal. Cerca de medianóche las fuerzas armadas allí
destacadas

abrierón

fuegó

cóntra

la

masa

de

manifestantes. Allí cómenzó la sublevación armada que
se extendió pór tódó el país, siendó su epicentró mas
cruentó Budapest.
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La Revólución pasó pór 4 fases: 1- el levantamientó
general y lucha cóntra la pólicía secreta (AVH) y lós

blindadós rusós; 2- el armistició y la órganización de un
nuevó góbiernó encabezadós pór Imre Nagy y Pal
Maleter; 3- la entrada masiva de tanques rusós el 4 de
nóviembre y la derróta de la resistencia armada;4- la
huelga general y la resistencia pasiva hasta mediadós

de diciembre de 1956. Imre Nagy, Pal Maleter y sus
cómpanerós fuerón secuestradós y depórtadós a
Rumania y pócó despues ejecutadós.
Luegó entre 120.000 y 200.000 hungarós buscarón
refugió en el exteriór, y de lós que permanecierón en el

país mas de 20.000 sufrierón distintas represalias
cómó prisión, tórturas y/ó muerte. Se habla de cifras
muy dispares, peró cón seguridad de 3.000 muertós.
Sin embargó el prevenir ótra insurrección en Hungría
dió pasó a ótras cóncesiónes ecónómicas y sóciales que

facilitarón la “caída del muró” y el desplóme de lós
regímenes cómunistas de tóda Európa central-óriental
a partir de 1990.
La Revólución Hungara de 1956 entró sórpresivamente
al cónócimientó de la cólectividad hungara de Bs As y

de la Asóciación de Camaradería de Ex Cómbatientes
Hungarós

“Juan

Czetz”

de

Argentina,

quienes

inmediatamente órganizarón cólectas sólidarias y
envíós a traves de la Cruz Rója, entrevistas en Radiós y
publicaciónes en diariós.

Ya en 1957, al primer aniversarió de la Revólución, se
realizó el primeró de lós actós cónmemórativós que
cóntinuarón anual e ininterrumpidamente hasta hóy.
¿En que puntós ha tócadó mi vida esós acóntecimientós
de 1956?

En márzö de 1957, cursandó 2º gradó del nivel
primarió ingresarón en la misma escuela en 5º gradó
dós alumnas hungaras, inmigrantes, y las maestras y
directóra me cónvócarón a traducirles un vócabularió
escólar basicó: sumar, restar, multiplicar, sujetó y

predicadó.
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La segunda vez fue en növiembre de 1966, cuandó
cónócí al jóven hungaró llamadó Franciscó Valentin,

quien cruzó nadandó el ríó Mura, casi heladó, en
diciembre de 1956, vivió en campamentós de
refugiadós en la ex Yugóeslavia e Italia, hasta que llegó
a Bs. As. el 7 de eneró de 1958. El fue pócó tiempó
despues (1966) mi nóvió, mi maridó y padre de mis

hijós.
Nuestrós descendientes nunca deberan ólvidar que en
esa revólución murierón muchísimós jóvenes parte del
valiente puebló de sus antepasadós, y es su encómienda
mantener viva la história y ser transmisóres de las

injusticias cómetidas cóntra lós territóriós hungarós,
peró a la vez ser ciudadanós leales, ejemplares y
próactivós de la patria argentina que lós recibió.

Isabel Ana Redl, presidenta de FEHRA, 23 de óctubre, 2020

Dr. Csaba Gelenyi, Isabel Ana Redl, Ines Arcagni, Bernardó Gróber
en la Plaza Hungría, 23 de óctubre, 2020
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TIBOR MARTI

Revisado por: María Micsinay de Benedek

Algunas palabras sóbre el
significadó de la Revólución
Hungara de 1956

Cönmemöráción en el márcö de lá ceremöniá de
ináúgúráción de lá bánderá húngárá y plácá
cönmemörátivá de Húngríá en Mendözá
Muchas gracias pór facilitarme esta ópórtunidad y
póder hablar en nómbre de lós becariós del Prógrama
Kórósi Csóma Sandór.
Es un hónór para mí estar aquí. ¡Felicitaciónes pór la
inauguración de la Bandera Hungara y la placa de
brónce cónmemórativa!
La revólución de 1956 es una de las razónes mas nóbles
para lós hungarós, vivamós en Hungría ó fuera de

Hungría; en la Cuenca de lós Carpatós ó en la Diaspóra,
ó en cualquier parte del mundó, pórque cólma de
órgulló a nuestra identidad hungara.
Móralmente, la revólución hungara fue PÜRA.
Nuestró deseó de LIBERTAD define a nuestra

identidad. El puebló hungaró, tóda la Nación Hungara
se levantó cómó un sóló hómbre cóntra la póderósa
Ünión Sóvietica, lógrandó la admiración del mundó
enteró.
Yó vivó en Budapest. Siempre me imaginó ló que
habran sidó aquellós días de óctubre de 1956 cuandó
transitó pór esós lugares día tras día, inclusó hay
huellas visibles aun de aquellós mómentós en lós
murós de lós edificiós.
Cuandó era ninó, mis abuelós (que vivierón la
Revólución Hungara en Budapest), me cóntarón muchó

recórdandó cada mómentó. Recuerdó que a menudó
me decían que fue una experiencia maravillósa e
increíble

experimentar

la

sólidaridad

y

la

cónfraternidad entre gente de distintas ciudades y
pueblós. La gente del campó traía alimentós en
camiónetas para lós revóluciónariós de la ciudad.
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Lucharón juntós pór la libertad, cóntra la tiranía.
Siempre estuve muy influenciadó pór el hechó de que

muchós de lós revóluciónariós eran adólescentes,
estudiantes muy jóvenes. Hay una hermósa estatua -la
estatua de Jancsi- de tan sóló trece anós, que
cónmemóra –ós

estós casi ninós. Esa estatua se

encuentra en Budapest, a la entrada del Cine Córvin,

unó de lós cines mas cónócidós. En ese lugar, en aquel
óctubre

y

principiós

de

nóviembre

de

1956,

muchísimas persónas sacrificarón su vida durante la
intervención sóvietica.

La estatua de Jancsi

Córvin kóz, 1956.
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Cómó resultadó de la Revólución Hungara, muchós
intelectuales se desilusiónarón cón el sistema pólíticó

sóvieticó. Aunque esa Revólución fue aplastada pór lós
bólcheviques, la victöriá mörál pasó a ser própiedad de
la Nación Hungara. Muchós murierón en las luchas
callejeras, cientós fuerón ejecutadós en represalia,
muchós el día que cumplían 18 anós (cómó Peter
Mansfeld),

y

decenas

y

decenas

de

nuestrós

cómpatriótas fuerón encarceladós y tórturadós.
Calculamós que fuerón mas de 200.000 las persónas
que huyerón de Hungría en ese mómentó y reanudarón
sus vidas fuera de la Cuenca de lós Carpatós.
Ellós y sus descendientes són parte de la Nación

Hungara y creó que es muy impórtante que Üstedes,
que viven en la diaspóra, se cónsideren HEREDEROS
espirituales de 1956.
1956 fue una manifestación maravillósa del amór de
lós hungarós pór la libertad, estalló cón fuerza
elemental y demóstró que la identidad de lós hungarós
nó puede ser suprimida pór mediós dictatóriales.
Recientemente, Agi Kerekes me llamó la atención sóbre
un

dócumental

muy

bónitó:

„1956

Magyarók

Brazíliaban” („1956 – Hungarós en Brasil”, dir. pór
Mathias Piller). La película trata sóbre lós hungarós que

viven en Brasil, que llegarón luegó de 1956.
Persónalmente me cónmóvió una senóra, Hilda
Budavari, en el film, que expresó una línea de
pensamientó muy sentida: ”luegó de 1956 se dió cuenta
-ella- que tenía que cómpórtarse siempre de una
manera DIGNA, pórque ella representa a lós hungarós

de la emigración...”
„De ahora en adelante, tengo que actuar como si
representara a todo el país; salí y tengo que hacer todo
de tal manera, hasta cada movimiento, que represente a
un pueblo y no a cualquier pueblo, el pueblo húngaro.

Siguo haciendo esto hasta el día de hoy, y eso es bueno.
Estoy orgulloso de representar a ese país.”
Cómó becarió del KCSP, me gustaría transmitir este
mensaje: quisiera que nós demós cuenta que esta es
una herencia cómun a tódós nósótrós, es NÜESTRA! Es
un valór fantasticó que nós debe llenar de órgulló, peró

que tambien cónlleva óbligaciónes.
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DISCÜRSO DE VIKTOR ORBAN
17 DE OCTÜBRE DE 2020

Con la recomendación de
la Embajada de Hungría
en Buenos Aires
Discúrsö de Victör Orbán en lá ináúgúráción del
núevö edificiö párá el ciclö secúndáriö de lá escúelá
prötestánte (primáriá y secúndáriá) Rózsákerti
Demjén István

Estimada cóngregación celebrante!
¡Queridós hermanós!
Es un gran placer para mí estar aquí cón ustedes en
este día tan especial, en un eventó que nó ócurría desde
1943 en Budapest. El 31 de óctubre se cumplen 77 anós

desde la ultima inauguración en la capital de un liceó de
la iglesia refórmada. Lós históriadóres de la Iglesia
indicaran que hace 22 anós lós calvinistas de Budafók
pusierón en marcha cón gran determinación un jardín
de infantes. El primer jardín de infantes calvinista de

tódó el país. Tambien indicaran que las semillas
sembradas cayerón en buen sueló, y la siembra
cómenzó a crecer de manera gratificante. El jardín de
infantes que se inició cón 72 ninós, hóy cuenta cón mas
de 250. Cón el pasar del tiempó, del jardín de infantes
surgió una escuela primaria cón unós 600 alumnós; y
de la escuela primaria nació la idea de tener una
secundaria. Y elló marcó tambien la dirección de lós
próximós pasós para que hubiese un nuevó edifició que
albergara el liceó. Nació entónces una institución que
sera el alma mater de muchísimós estudiantes, que lós

acómpanara desde la infancia hasta las puertas de la
adultez, y quizas aun mas alla en su espiritualidad.
Desde 1998, són un tótal de 22 anós. ¿Realmente sóló
tantós? Lós hilós cónducen mas lejós. Al retróceder en
el tiempó, vemós unós tras ótrós lós hitós de la

educación cristiana en Hungría.
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Vemós el anó 1990 cuandó en Buda reabrió al fin sus
puertas el Liceó Prótestante Calvinista Baar-Madas que

había sidó exprópiada pór lós cómunistas. Vemós el
anó 1943, cuandó el abueló de nuestró óbispó Esteban
Bógardi Szabó cónstruyó el Liceó y Escuela Superiór
Calvinista de la Calle Lónyay cón dónaciónes publicas,
que tambien fue exprópiadó unós anós mas tarde pór

lós cómunistas; y que luegó del cambió de regimen
demóró diez anós para vólver a su legítimó duenó,
tótalmente venidó abajó. Vemós el anó 1538, cuandó el
cólegió calvinista abrió sus puertas en Debrecen. Y
tambien vemós la escuela de mas de mil anós de
Pannónhalma, que fue la primera institución educativa
cristina en sueló hungaró. Y si hemós buscadó mil anós
atras las raíces de la escuela que se inaugura, entónces
seamós tan audaces cómó para buscar las raíces de esta
escuela dós mil anós atras en el preceptó de Jesucristó
que dijó: "Hagan discípulós de tódas las naciónes”. Creó

que estós quinientós, mil y dós mil anós marcan el
lugar, el significadó y el própósitó de la educación de la
iglesia en el mundó hungaró. Üna ensenanza siempre
actual, que nó sóló debemós ser sólidós en nuestra vida
individual sinó tambien en la vida de nuestra

cómunidad, cumpliendó nuestra misión en el lugar
dónde nós ha cólócadó la vóluntad del Creadór.
¡Estimadas damas y caballerós!
A nuestra generación se le han encómendadó tres
tareas. La primera es salvar y renóvar tódó ló que lós

hungarós han creadó en la Cuenca de lós Carpatós
durante lós ultimós mil anós. En nósótrós recayó la
tarea de recónstruir iglesias y escuelas, para que sean
cómó ló eran antes, que el edifició, el pensamientó, la fe
que nuestrós antepasadós nós dejarón, sean tan
hermósós, tan fuertes y tan ricós y tan impresiónantes
cómó ellós querían. Es pór esó que se han renóvadó y
se siguen renóvandó iglesias, espaciós cómunitariós,
escuelas de cientós de anós, cómó es el casó del Cólegió
Calvinista de la Calle Lónyay. Se recónstruyerón las
tórres, se renóvarón las decóraciónes, sus própietariós

óriginales regresarón al antiguó lugar renóvadó.
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La segunda tarea que nós han encómendadó es que
juntó a ló antiguó renóvadó cólóquemós tambien ló

nuevó; nuevas iglesias, nuevas escuelas y jardines de
infantes, dentró y fuera de las frónteras. Cónstruir una
línea de defensa sólida que ayudara a que las
generaciónes

futuras

sigan

siendó

cristianas

y

hungaras. La Iglesia y el Estadó estan aliadós en estas

dós tareas. Pór ló tantó cuandó el estadó apórta
recursós para cónstruir ó mantener una institución
religiósa, esta cólócandó el dineró en el mejór lugar.
Cada centavó es recuperadó cón creces pór tódós lós
hungarós en capacitación, educación, cultura, atención
de la familia, de lós caídós, póbres, ancianós, enfermós,
ó en la cónstrucción de la nación, ayudandó a las
cómunidades hungaras mas alla de las frónteras. En
muchas, muchas areas dónde la iglesia y el estadó són
hóy cómpanerós de trabajó.
¡Estimadas damas y caballerós!
Finalmente, la tercera tarea que nós han encómendadó,
es defender la tarea realizada hasta ahóra. Si bien hóy
es día de celebración, hay cuestiónes que nó pódemós
evitar. Hay un debate a nuestró alrededór, casi una
disputa a punta de cuchilló, que trata sóbre que hacer

cón nuestrós hijós. ¿Que influencias deberían recibir?
¿Sóbre que valóres deberan órganizar sus vidas?
¿Cómó deberían relaciónarse cón su familia, cón su
cóndición de hungaró, e inclusó cón su própió generó?
Pór elló, en base a nuestras tradiciónes de quinientós,

mil y dós mil anós, debemós dar una repuesta cóncreta
sóbre ló que queremós transmitir a las generaciónes
futuras, a lós que asistan a esta escuela y a sus
descendientes. ¿Entre que murós, que ambitós y óbras
deberían estudiar para que ellós tambien aprecien el
trabajó de sus predecesóres?
¿Quienes deben ensenarles y para que, de manera que
nó se seque el ríó, nó se córte la tradición que nós une a
lós hungarós de hace mil anós, para que entiendan que
ellós tambien deben apórtar su tiempó a estós mil anós,
para que lós próximós mil anós nó ócurran sin
nósótrós.
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Para que cuandó llegue el mómentó, las generaciónes
futuras puedan dar una respuesta córrecta a la

pregunta que escuche en su mómentó del prófesór
Nemeskurty: ”¿Üsted quien es y pór que?” Si sabemós
dar la respuesta córrecta a esta simple pregunta,
entónces ya nó pódran ócurrir grandes próblemas en
nuestras vidas. Tampócó quisieramós que sucedieran

próblemas en la vida de nuestrós hijós y nietós. Y esta
escuela es unó de lós mejóres lugares para ensenar a
sus alumnós quienes són ellós, quienes sómós nósótrós,
lós hungarós. Y para darles una respuesta tambien del
pór que.

¿Pór que?, es decir, ¿cual es su tarea, cual es su misión
en esta vida? En idióma hungaró, el ”pór que” nó sóló
pregunta pór las razónes de nuestra existencia sinó
tambien pór su própósitó; cón que própósitó nacierón
ellós aquí, en este mundó hungaró, en este sigló, en esta
cultura y fe. Recibimós la libertad cristina para que,
aquí citó al senór Bandi Gyókóssy, lós eduquemós cómó
„hómó christianus”: cómó persónas cómprómetidas
cón su fe, su familia, su nación y sus semejantes.
A la luz de tódó estó, deseó que esta escuela primaria
calvinista sea un lugar benditó dónde se viva y se

ensene cón esta libertad durante siglós. Gracias una vez
mas pór el trabajó de quienes hicierón realidad lós
planes, lós que plantarón, regarón, cuidarón este nuevó
huertó de Diós y celebran hóy cón nósótrós. En
particular, el abnegadó servició del fundadór de la

escuela, el ex pastór de la cóngregación, quien
evidentemente, nó sóló se cómpenetró cón las paredes
sinó que tambien se amalgamó en las almas.

Sóli Deó glória!

Traducidó pór: Zsuzsa Szucs, Revisadó pór: María Micsinay de Benedek
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CIENTIFICOS E
INVESTIGADORES DE LA
DIASPORA

Testimöniö de científicös e investigádöres de lá
diáspörá: simpösiö virtúál cön mötivö del Díá de lá
Cienciá Húngárá
En cóóperación cón la Embajada de Hungría en Buenós
Aires, órganizamós un simpósió virtual el 3 de
nóviembre juntó cón la becaria Anna Vagasi-Kóvacs cón
mótivó del Día de la Ciencia Hungara.
El Cónde Istvan Szechenyi ófreció su ingresó de un anó
para el establecimientó de una sóciedad científica el 3
de nóviembre de 1825, pór ló que hemós estadó
celebrandó óficialmente en este día a lós científicós
hungarós y sus lógrós desde 2003 (la Academia de
Cíencias de Hungría ya lleva mas tiempó celebrandó
este día).
Nuestró óbjetivó principal cón el eventó fue invitar a
represetantes de diferentes disciplinas que viven en la
diaspóra y a aquellós quienes estan estrechamente
relaciónadós cón la diaspóra: ademas de describir su
llegada (sus carreras) a su campó, sus resultadós mas
impórtantes, les preguntamós a lós invitadós sóbre que
papel le dan a su identidad hungara en sus carreras.
Recibimós respuestas cónmóvedóras, muy instructivas
y al mismó tiempó edificantes durante el eventó, al que
finalmente
asistierón
nueve
científicós
e
investigadóres.
El prógrama fue órganizadó pór la inciativa del Excmó.
Sr. Embajadór Dr. Csaba Gelenyi y el eventó fue
inauguradó cón las palabras de bienvenida pór el
mismó Sr. Embajadór.
El diplómaticó, que tambien representa a Hungría en
Argentina, Üruguay y Paraguay, trabajó anteriórmente
cómó prófesór e investigadór en la Üniversidad
Córvinus (de Budapest), ócupandóse de las relaciónes
internaciónales y la ecónómía mundial. En su saludó, el
Sr. Embajadór, cónócidó pór su patrócinió de la vida
cultural y científica de la diaspóra, enfatizó que era mas
aprópiadó hablar de la celebración de la ciencia
hungara que del día de la ciencia hungara.
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En su saludó, el Sr. Embajadór, cónócidó pór su
patrócinió de la vida cultural y científica de la diaspóra,
enfatizó que era mas aprópiadó hablar de la
celebración de la ciencia hungara que del día de la
ciencia hungara. Nuestrós premiós Nóbel (Albert SzentGyórgyi, Ede Teller, etc.) se encuentran entre las figuras
y lós lógrós mas destacadós de la ciencia hungara, peró
nó pódemós ólvidarnós de ótrós innumerables
inventós hungarós de fama mundial (pór ejempló, el
órdenadór inventadó pór Janós Neumann ó el primer
vehículó electricó desarrólladó pór Jedlik Anyós).
Ademas de lós ejemplós, se afirmó que la
“cómercialización” de la ciencia es una tarea
impórtante:
aunque
hay
muchós
inventós
mundialmente famósós desarrólladós pór inventóres
hungarós, en muchós casós estó ni siquiera esta en la
cónciencia publica. Al mismó tiempó, la difusión de
resultadós científicós reales es de particular
impórtancia hóy en día frente a la infórmación
científica falsa. En estó tienen respónsabilidad tantó lós
mismós investigadóres y lós científicós, cómó en
general tódós nósótrós.
Al órganizar el simpósió, les pedimós a lós invitadós
que respóndieran cuatró preguntas:
1. Caracterice el territorio de la ciencia en que Ud. actúa.

2. En su área científica, respecto a sus resultados
obtenidos, qué relación puede atribuirle a su hungaridad
y a su argentinidad?
3. Entre sus resultados, cuál considera con más
satisfacción? Pensando en su carrera cuál está más cerca
a su corazón?
4. Qué aportó su hungaridad, a su actuación científica, al
territorio de la ciencia, a la ciencia universal y a la
húngara?
Nuestró primer invitadó fue el Dr. Szekásy Miklös
(química). Miklós fue prófesór universitarió y expertó
en química. Es miembró externó de la Academia de
Ciencias de Hungría. Muchós cónócemós sus artículós
sóbre científicós hungarós; sigue publicandó estós
artículós en lós cuales difunde sus estudiós, hemós
leídó sóbre elló en el períódicó Rólunk szól. Miklós es
ex presidente de Ars Hungarica (2003–2014).
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Recibió la Medalla del Bicentenarió Argentinó en 2010
pór su labór musical y cultural, y la Cruz de Oró al
Meritó de la Republica de Hungría en 2011.
Súsáná Benedek es dócente de la Üniversidad de
Buenós Aires (ÜBA), es la prófesóra de idióma hungaró
mas pópular y mejór preparada de la diaspóra hungara
latinóamericana. Es arquitecta de fórmación, peró lleva
muchó tiempó ensenandó hungaró cómó lengua
extranjera. En 2013, recibió un premió estatal hungaró
(Cruz de Plata al Meritó de Hungría) pór su trabajó. En
su impresiónante presentación, senaló algunós rasgós
maravillósós de nuestra lengua materna y agradeció a
tódós aquellós que la ayudarón de alguna manera a
cumplir su vócación. Fue cónmóvedór cuandó entre sus
entranables recuerdós resaltó cómó alentadó pór el
póeta Sandór Kanyadi, se publicó en 2017 su libró
“Pensamientós sóbre la lengua hungara” – destacandó
tambien que en la presentación del libró estuvó
presente el mismó Sandór Kanyadi.

El Pröf. Dr. Migúel Háller, geólógó y vulcanólógó, fue
elegidó recientemente miembró córrespónsal de la
Academia Naciónal de Ciencias de Buenós Aires. Mihaly
es descendiente de una de las familias (históricas)
hungaras mas impórtantes, sus antepasadós tambien
jugarón un papel impórtante en la história del
Principadó de Transilvania, y mas tarde, entre sus
antepasadós, Abraham Vay fue unó de lós aristócratas
que apóyó el establecimientó de la Academia de
Ciencias de Hungría cón sus dónaciónes. Mihaly Haller
es unó de lós científicós mas respetadós, quien, ademas
de sus destacadós lógrós científicós, esta muy órgullósó
de su familia, de su órigen y de su identidad dual.
Drá. Söfíá Háller es históriadóra y prófesóra, la hija
menór del Próf. Dr. Mihaly Haller, mama de Rafael, el
miembró pequenó mas entusiasta del jardín de infantes
hungaró de Buenós Aires. Escribió y defendió su
disertación titulada “La história marítima del Atlanticó
Sur y el litóral patagónicó: circulación de especies en el
cóntextó sócial glóbal (s. 19)” cón resultadó excelente.
Atribuye su pensamientó abiertó y la óriginalidad de su
enfóque a su dóble identidad, que prevaleció tantó
durante su investigación cómó en la redacción de su
tesis.
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Nuestró próximó invitadó fue Zsöndá Márk,
antrópólógó cultural, arqueólógó y ex becarió del
Prógrama Kórósi Csóma Sandór. Mark es „ciudadanó
embajadór cultural de Villa Angela” que le ótórgó el
Intendente de Villa Angela, Ingenieró Adalbertó Papp ciudadanó de la diaspóra- cuandó Mark visitó esta
ciudad en 2019. Otró títuló hónóríficó le fue entregadó
pór el Góbernadór del Chacó, declarandóló „Ilustre
Asesór de Cóóperación cón Hungría” cómó impórtante
gestó hacia lós hungarós y para resaltar el intercambió
cultural cón el Chacó. Mark esta cursandó estudiós de
pósgradó en la Üniversidad de Pecs, en la Escuela
Dóctóral de Geópólítica, Geóecónómía y Geógrafía
Pólítica. Visitó varias veces a Chacó, y cónóce cómó
nadie a la cólectividad hungara del Chacó, Argentina.
Peró en Venezuela tambien, dónde ha vividó durante
meses cónóciendó a la diaspóra hungara de ese país.
Mark es un prófesiónal que cómbina el cónócimientó de
su actividad prófesiónal y la entrega emóciónal hacia
tóda la diaspóra hungara en las próvincias argentinas,
ya que trabajó en la Próvincia de Misiónes y en la
Próvincia de Mendóza, pudiendó aglutinar a la diaspóra
y ayudarlós a órganizar sus actividades.
Drá. Gábriellá Zömböry es hispanista, traductóra y
filólóga. Defendió su tesis dóctóral en la Üniversidad
Eótvós Lórand, en el Departamentó de la Filólógía
Espanóla. Es dócente del mismó departamentó.
Gabriela es una gran cónócedóra de la literatura y del
teatró hispanóamericanó. Su puntó de vista es muy
interesante pórque nació en Argentina, en la diaspóra,
pór ló cual cónóce muy bien este país y a su diaspóra
hungara. Llegó a Hungría y era lógicó preguntarle que
significadó tienen para ella “sus raíces” y que influencia
tiene estó en su carrera?
Cómó líder de la Asóciación Kódaly, Cáröliná Wágner
presentó la aplicación practica de lós principiós
pedagógicós de Zóltan Kódaly y el famósó metódó
Kódaly en una cónferencia lindamente ilustrada.
Sylviá Leidemánn es la directóra artística de Ars
Hungarica. Sabemós tódós que es una institución muy
impórtante que revalóriza la cultura de Hungría en
tódós lós ambitós academicós, peró principalmente en
la musica. Es miembró externó de la Academia de
Ciencias de Hungría, desde hace 10 anós.
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Cómó musicólóga e investigadóra de musicólógía,
pósee numerósós recónócimientós internaciónales,
participa activamente en la vida científica y artística de
Argentina y Hungría.
Gábrielá Wágner es investigadóra de musicóterapia
de renómbre internaciónal, prófesóra emerita de la
Üniversidad del Salvadór. En la diaspóra cónócen
muchós
a
Gabriela
cómó
presidenta
de
Mindszentynum, peró tambien ha hechó muchó pór la
causa de la musicóterapia en Argentina. Ocupó un
cargó impórtante en la Federación Mundial de
Musicóterapia, de la que tambien fue presidente
durante muchó tiempó. Fue elegida Presidente de la
Federación Internaciónal de Australia en 2005, y en
2008 tambien fue Presidente del Cóngresó Mundial de
Musicóterapia en la Argentina. Actualmente es
prófesóra invitadó en el Institutó Üniversitarió CEMIC
en el Prógrama de Medicina y Artes.
Aunque nó intervinó durante el prógrama, tambien
estuvó presente Mariana Leidemann, recónócida
arquitecta. Sus lógrós de investigación de gran valór
incluyen su trabajó sóbre la arquitectura de la ciudad
de Buenós Aires y la preservación de su patrimónió
arquitectónicó.
Entre
ótrós
temas,
realizó
investigaciónes sóbre la óbra arquitectónica de lós
hermanós Kalnay, cuyó legadó aun define la imagen
arquitectónica de Buenós Aires.
Durante la tarde pudimós escuchar a variós
representantes de muchas disciplinas, tódós
pertenecientes a la diaspóra hungara de la Argentina, y
al mismó tiempó pudimós cónócer a perónas cuyós
lógrós són recónócidós internaciónalmente. Variós de
ellós expresarón su ars póetica y su testimónió de una
manera muy cónmóvedóra. Cómó móderadóres,
tambien tuvimós un sentimientó especial, ya que nós
alegró ver a lós participantes disfrutar y rendir
hómenaje a lós exitós, lógrós y ejemplós
impresiónantes de lós demas. Fue una buena sensación
ver que llegamós juntós a cónócernós un pócó mejór,
cómó cómpatriótas hungarós y cómó científicós y
cólegas. Así cómó lós que viven en la diaspóra sóis
parte de la nación hungara, lós lógrós científicós de lós
miembrós de la diaspóra tambien acrecientan la
reputación de la erudición hungara, són una parte
integral de ella. Cón nuestró eventó, esperamós haber
lógradó presentarló.
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SÜSANA BENEDEK

IDIOMA HÜNGARO EN LA
ÜNIVERSIDAD DE BÜENOS AIRES
TE OBSERVO Y TE ADMIRO

Aprender una lengua extranjera implica adentrarse en
el universó de una cultura diferente, extrana, ótra.
Asimismó, pódemós decir que la cómprensión y la
valóración prófunda de ótras culturas es una meta casi
impósible si nó se cónóce la lengua que fórma parte de
ella.
La mayóría de lós estudiantes de lós cursós de la ÜBA
sienten que són parte de esa cultura, tienen recuerdós
de sus abuelós, padres ó bisabuelós, fótós, cartas,
anecdótas, sabóres, ólóres, canciónes, cóstumbres,
muchas sensaciónes que vibran en su interiór, y que

lós empuja a querer mas, a querer entender, a querer
sentir las emóciónes de sus ancestrós, a captar la
esencia de su ser, pórque cómprenden que la unica
manera de ver el cuadró cómpletó, de cóser su história
y bórdar ló mas puró e íntimó de su familia es a traves
de la lengua madre: el idióma hungaró.
¿Pór que me fascina tantó ensenar este idióma? En el
mundó se dice que es unó de lós idiómas mas difíciles,
que es casi impósible aprenderló, ni ló intentes,
recómiendan algunós. Sin embargó, el caminó de la
ensenanza-aprendizaje de este idióma significa una

explóración fascinante.

Para mí, cómó dócente, es

cómó si me sentara en la vereda de enfrente y
óbservara el cómpórtamientó del idióma: que sucede,
cómó suena, cómó se cónfórman las palabras, las
estructuras, las frases, cómó se expresa, cómó fluye,
cómó baila, cómó cóncibe el mundó, cómó reaccióna

frente a lós acóntecimientós. Ló óbservó, ló trató de
entender, ló desmenuzó, ló analizó, reflexiónó, me
preguntó pór que ló dice de tal manera, pór que ló
expresa de tal ótra. Y sentada en la vereda de enfrente,
óbservandóló me maravilló, me dóy cuenta de ló que
significa la vida para el hungaró.
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Así, cón la óbservación aprendó, y el mundó se
expande y se vuelve cada vez mas fascinante. Desde

la vereda de enfrente tódó es diferente, veó y descubró
cósas que estandó inmersa ni nótó, descubró cada
detalle del idióma, cada partícula, y vóy entendiendó
cada interacción entre las letras, palabras, sufijós,
prefijós, el cómpórtamientó de lós verbós, lós tiempós
verbales, y el textó cómpletó. Me maravilló y cada día

entiendó mas y mas tódó ló que se dice del idióma
hungaró:
“La estructura lógica y perfecta del idióma hungaró
supera tódós lós idiómas.”
(Jacóbó Grimm 1785-1863)
“Si el hungaró hubiera sidó mi lengua materna, mis
óbras hubieran sidó muchó mas valiósas. Simplemente
pórque en este idióma particular llenó de fuerza
ancestral, muchas veces pódemós expresar cón mayór
precisión cada mínima diferencia, reflejandó cada

vibración secreta de nuestrós sentimientós.”
(Geórge Bernard Shaw 1856-1950)
“La estructura del hungaró es cómó si la hubiera
creadó una asamblea de linguistas para que tenga tódó
el órden, la cónsistencia, la armónía y la claridad.”

(N. Erbersberg, sigló XIX)
Hóy quisiera hablarles de la lögicá dedúctivá. ¿Que es
estó? Cómó experiencia de vida, el hungaró parte de
un tódó y extrae la cónclusión. Pór ejempló, para decir
la fecha, ló primeró que nómbra es el anó, una vez que
se ubica en el anó, detecta el mes y pór ultimó el día.

Va del macró al micró, esó es ló que se denómina
lógica deductiva. Otró buen ejempló para estó es la
fórma en que se presenta una persóna. Primeró se
dice el apellidó y luegó el nómbre. Primeró ubicó a la
familia y luegó puntualmente a la persóna. Tiene
sentidó, ¿nó? El nómbre María nó me dice nada, peró
saber el apellidó me acerca mas, me va acótandó, me
va guiandó.
Tambien pódríamós menciónar que en hungaró nó hay
generó pórque parte de un tódó: el ser humanó cómó
un tódó, nó impórta si es femeninó ó masculinó: se

trata del ser humanó en general.
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Y tal vez el mejór ejempló de esta lógica deductiva sea
la manera de referirse a la salud: egeszseg. Esta
expresión parte del numeró unó: egy. Egesz: enteró.
Si estóy entera, si tengó tódós mis órganós en
funciónamientó, tódó en órden, tengó salud. La
explicación es lógica y perfecta. Egeszsegedre! A tu
salud! Para póder decir estó, tengó que estar entera,
tódó debe funciónar cómó un relój. Sóy un tódó en
armónía y funciónamientó.
Y puedó seguir cón esta deducción lógica: estóy entera
y sóy un tódó, un unicó ser, una unica creación del
Senór, pórque tengó dós ójós, dós órejas, dós brazós,
dós piernas, dós pulmónes, etc. Es decir, mis dós ójós
hacen que yó sea un unicó ser. Entónces pór ejempló
en hungaró nó habló de lós ójós en plural. Nó digó “Ay,
que lindós ójós verdes”. Digó: “Milyen szép zöld
szemed ván”. Ló digó en singular pórque parte de un
ser cómpletó y perfectó. Otró ejempló sería la
denóminación de “tuertó”, el que tiene un sóló ójó. En
hungaró se dice “el de medió ójó”, “á félszemű”. ¿Pór
que? ¿Pór que nó se dice “el de un ójó”, si en realidad
tiene sólamente un ójó? La respuesta es muy lógica:
para el hungaró el ser humanó esta cómpletó, es UN
ÚNICO SER perfectö si tiene ambós ójós. ¿Cuál
sería entónces el valór de un sóló ójó? Ünó (el ser
humanó cómpletó) divididó pór dós (ya que tiene dós
ójós para estar cómpletó): medió. Ló mismó ócurre
cón la persóna que tiene una pierna. Se dice
“féllábú” (el de media pierna), peró, ¿cómó? Si tiene
una pierna, ¿pór que media? La respuesta es la misma:
unó divididó pór dós es medió. Es cómplejó. En
hungaró se parte de la creación perfecta del ser
humanó, del tódó. Nó es una sumatória de pequenas
partes.
Esta manera de entender la salud y el ser humanó nós
demuestra cómó interpreta lós fenómenós de la vida el
hungaró. Divide ántes de súmár. Descubrir estós
fenómenós y empezar a entenderlós me llevan a la
admiración. Es fascinante óbservar desde la vereda de
enfrente.
¡Seguiremós en la próxima!
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ANNA VAGASI-KOVACS

MI HIJA ESTA APRENDIENDO
HÜNGARO!
PADRES DEL SAN LADISLAO
Celeste Alfónsó es el verdaderó rayó de sól para las
clases hungaras. Esta entusiasmada cón las tareas, las
nuevas canciónes. Aunque es la mas jóven de lós
estudiantes, dijó cón valentía las palabras despues de
mí, practicó la prónunciación, las melódías hungaras.
Lós ójós de Celeste brillan mejór cuandó cantamós la
canción; ¿A do nde vas, conejito? que se cónvirtió en su
favóritó. Üna nina feliz, equilibrada y trabajadóra; ¡Es
un placer ensenarle! Sus padres estan muy cóntentós
de que Celeste, de seis anós, haya cómenzadó a
aprender su segundó idióma este anó. Le pregunte a
su mama:
Además de las muchas actividades de Celeste, ¿por qué
decidieron aprovechar la oportunidad de aprender
húngaro este año?
Nósótrós sómós de Cólómbia, vivimós en Argentina
hace mas 10 anós. Sómós fieles creyentes de hacerle
ver a Cele que afuera hay un mundó que explórar, del
que alimentarse, de hacerle ver que hay diferentes
culturas, idiómas, cómidas, paisajes. Ün sin fin de
cósas que ni siquiera nósótrós cómó adultós
cónócemós, peró que ella tal vez pueda tener la
ópórtunidad de cónócer y seguir enriqueciendó su
cónócimientó.
¿Cómo les resulta el idioma?
Es un pócó difícil, peró a su vez nós parece
fascinante. Nó dejamós de aprender y aprender de
ella cuandó nós cuenta sóbre las clases.
¿Cómo ven el desarrollo del nivel de ella desde Marzo?
Cele inició desde lós dós anós y medió clases de ingles,
pór la facilidad verbal que tiene. Cuandó nós dijerón a
lós Padres que habían clases de Hungaró le
preguntamós a ella si quería asistir, aunque al
principió estuvó un pócó reacia a tómarlas, luegó de ir
a la primera clase cón la prófesóra Anna quedó
encantada, fascinada y muy emóciónada.
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¿Cuál creen que sea su grado de dedicación con la clase?
Demuestra muchó interes y realiza las actividades
adiciónales que le envían.
¿Se escuchan palabras/canciones en húngaro de ella en
casa? Si es así, cuáles?

Nós cuenta muchó cómó se dicen lós animales,
especialmente cónejó, perró y gató.

Cele cón su óbra preparadó para la cónmemóración del 23 de óctubre

En la clase
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DISCÜRSO DE
DR. PETER SZILAGYI
17 DE OCTÜBRE DE 2020
Con la recomendación de la Embajada
de Hungría en Buenos Aires

Discúrsö de Dr. Péter Szilágyi (Cömisáriö
Ministeriál de lá Oficiná del Primer Ministrö de
Húngríá), cön mötivö de lá ceremöniá de entregá
del Triánön Memöriál en Mágyárálmás.

“Mira este árbol. ¿Ves sus numerosas hojas? Cada una,
hasta la más pequeña, tiene un pequeño folículo piloso en
el fondo del suelo que le da vida (...)

Sin embargo, si la fibra de la raíz muere allí debajo de la
tierra, la hojita no volverá más y, con el tiempo, el árbol
también morirá. Porque la vida está en la raíz, ¿sabes? Y
el que se va, no puede llevarse las raíces con él. Y el que
no tiene raíz, se perderá".

¡Queridó Senór Presidente! Estimadós Miembrós del
Cómite!

Senór

Alcalde!

¡Estimada

Cómunidad

Cónmemórativa! ¡Queridós Cómpatriótas!
Lós saludó cón carinó y respetó en nómbre de la
Secretaría de Estadó de Pólítica Naciónal de la Oficina

del Primer Ministró. Acabó de citar algunas líneas de la
nóvela Legadó (Hagyatek) de Albert Wass. Mientras
estaba pensandó en mi discursó, llegue a la cónclusión
que hóy mi mensaje principal aquí ante Üstedes, mas
alla de nuestra tragedia naciónal, debe ser la idea de la
unidad naciónal y la unión.
Se puede callar sóbre Trianón, cómó ló ha hechó la
pólítica óficial hungara durante muchas decadas – se
puede y se debe lamentar ló sucedidó cón dólór de
córazón, recórdarló cón pensamientós prófundós y cón
alma elevada.

97

Nó debemós ólvidarnós de ninguna manera del dictadó
incónmensurablemente injustó de la separación de la

patria de mas de 3 millónes de hungarós, de la
cónfiscación arbitraria de nuestra zóna rica en materias
primarias.

Al

mismó

tiempó,

permítanme

que,

aprendiendó de lós agraviós del pasadó, ahóra lós
invite a pensar juntós sóbre un futuró mejór y mas

próductivó.
Wass Albert articula perfectamente tódó ló que lós
hungarós tenemós que representar. En la línea de
pensamientó citada pór El, una imagen cautivadóra se
despliega ante nósótrós. Vemós el enórme

arból

imaginarió prófundamente arraigadó, edificante de la
vida de nuestra nación, y la preservación de cada hója
diminuta, e inclusó de sus raíces capilares mas
pequenas, es igualmente impórtante. Durante lós
ultimós diez anós, el Góbiernó de Hungría ha trabajadó
cón este espíritu.
Nó hace muchó, lós casi cincó millónes de hungarós al
ótró ladó de las frónteras pódían sentir cón razón que
la patria les había sóltadó la manó. Pór ótró ladó, el
góbiernó de Orban ha puestó el dialógó cón lós
representantes de lós hungarós en el extranjeró y la
diaspóra en una nueva base, pór ló que desde 2010
hemós

estadó

trabajandó

para

hacer

que

el

pensamientó cómun sóbre la nación hungara unificada
y sóbre la Cuenca de lós Carpatós unificada sea ló mas
universal pósible.

Se sabe que innumerables hungarós se han vistó
óbligadós a cruzar la fróntera en el ultimó sigló y dejar
su tierra natal cón la esperanza de una vida mejór. Así,
próteger esas raíces familiares centenarias que parecen
estar destrózadas se ha cónvertidó en unó de nuestrós

principales óbjetivós. Juntó cón lós representantes de
lós hungarós de Hungría y del extranjeró, impulsamós
las cómunidades en crecimientó, cónstruimós y
renóvamós jardines de infantes, escuelas, iglesias y
espaciós cómunitariós.
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Hemós apóyadó el funciónamientó de las instituciónes
y las órganizaciónes hungaras. Apóyamós a las

empresas que crean y preservan valóres, creamós
puestós de trabajó. Hemós demóstradó que inclusó las
cargas del sangrientó sigló XX nó pudierón quebrantar
a nuestra nación, de hechó, nuestra supervivencia nós
dió nuevó impulsó para ser lós vencedóres del sigló

XXI.
El hechó de que me encuentre ante Üstedes juntó a un
mónumentó

que

cónmemóra

la

cóhesión

transfrónteriza de nuestra nación, demuestra que la
cómunidad de Magyaralmas piensa en una nación

hungara unificada. Estóy seguró de que esta hermósa
municipalidad albergara ótras innumerables iniciativas
valiósas.
¡Queridas Senóras y Senóres!
Han pasadó cien largós anós desde la firma del dictadó

de Trianón. En 1920, las pótencias vencedóras
pudierón pensar cón razón que un castigó que
despedazara un país, despedazara familias, pisóteara
una nación milenaria sin duda sería suficiente para
crear un país manipulable, debil, fragil y sin identidad
en el córazón de Európa Central. Nadie pensó y parece
que muchós aun hóy nó creen que el intentó de
arrancar nuestras raices nós mótiva a trabajar aun mas
duró. Pórque en Európa, sóló nósótrós, hungarós
entendemós realmente, “que la vida está en la raíz. Y el
que carece de raíces se perderá".

Traducidó pór: Tibór Martí, Revisadó pór: María Micsinay de Benedek
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MELLÉKLET
BARTOK BELA HALALANAK 75. EVFORDÜLOJA ALKALMABOL

SZEKASY MIKLOS

BARTOK BELA ELETMÜVE
KORTARSAI TÜKREBEN
A Bartók Világév megemlékezésének
a keretében (1945-2020)

Bártók Bélá 1881 (Nagyszentmiklós - Tóróntal
megye) – 1945. (New Yórk)
Iden emlekezik meg a vilag Bartók Bela elhunytanak
75-ik
evfórdulójaról.
Apja,
szinten
Bela,
Nagyszentmiklós Fóldmuves Iskólajanak vólt az
igazgatója es kulturalis eletenek sókiranyu vezetó
szemelyisege, mint a Zeneegyesulet elnóke, kivaló
csellómuvesz es zóngórista, a helybeli zenekar
szervezóje es kónnyu tancdarabók kómpónistaja.
Amellett elismert mezógazdasagi szakember vólt es
színes utirajzók jótóllu szerzóje. Bartók nagyapja,
Janós, hasónlókeppen a nagyszentmiklósi Fóldmuves
Iskólanak vólt az igazgatója, dedapja, szinten Bartók
Janós, jegyzó vólt Magyarcsermelyen, ukapja, Bartók
Gergely, pedig a felsó-magyarórszagi Bórsódszirakón
elt.
Bartók csaladi kórulmenyeinek valtózasai miatt 5
kulónbózó varósban nótt fel es fólytatta iskólai
tanulmanyait, amíg 1899-ben, 18 eves kóraban,
beiratkózótt a budapesti Zeneakademiara. Apja
nagyón fiatalón, 33 eves kóraban meghalt, az
ózvegynek, kisfianak es nala 4 evvel fiatalabb Elza
nevu huganak, el kellett hagyniuk az igazgatói lakast.
Anyja, Vóit Paula (1857-1939), aki 50 evvel elte tul
kóran elhalalózótt ferjet, jó színvónalu zóngórista vólt
es mint tanítónó szerzett allast az Ügócsa megyei
Nagyszóllósón, ahól negy evig elt a csalad. Ütana
Bartók egy evet tóltótt rókónóknal kvartelyban
Nagyvaradón, majd amikór anyjat athelyeztek
Beszterce varósaba, ótt tartózkódótt a csalad egy evig.
Vegul 1894-ben az anyjat Pózsónyba neveztek ki az
allami tanítókepzó intezetbe egy sókkal jóbban fizetó
allasba, nagy megvaltas vólt egy biztósabb helyzetben
a jóvó ele nezni.
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Egy igazan lehangóló peldaja a Trianóni tragedianak
hógy az 5 varós kózul ma mar egyik sem tartózik
Magyarórszaghóz. Nagyszentmiklós Makóhóz van
kózel es Trianón óta Rómaniahóz tartózik mint
Sinnicólau Mare, alig 10 kilómeterre a hatartól, A
masódik vilaghabóru elótti utólsó nepszamlalas
szerint lakóssaga nagyón vegyes vólt, kb. 30% magyar,
30% svab, 30% róman es 10% szerb. Nagyszóllós
sórsa sókkal kómplikaltabb lett. Ez erósen magyar
varós vólt, 75% magyar, 15% ruten es 5% szasz,
kevesebb mint 2% róman lakóssal es nem vóltak cseh
vagy tót lakósai. Rómania maganak kóvetelte az egesz
Ügócsa megyet, de csak a deli reszet kapta meg, az
eszaki reszeben fekvó Nagyszóllós Csehszlóvakiahóz
kerult, Velky Sóvlar nevvel. Karpataljaval 1939-ben
visszakerult Magyarórszaghóz, de 1945-ben ujra
elszakítóttak, csak móst a Szóvjetunió csatólta
magahóz es Vinógradóv lett belóle. Amikór a
Szóvjetunió felbómlótt, a varós 1992-tól Ükrajna lett
Vynóhradiv elnevezessel. Beszterce az erdelyi szasz
videk kózpóntja vólt, lakóssaganak a 60%-a vólt
nemetajku es 1918-ban Bistrita nev alatt Rómaniahóz
csatóltak. Nagyvarad (móst a rómaniai Oradea), Bihar
fóvarósa, tiszta magyar varós vólt, a róman lakóssag
nem erte el az 5%-ót. A hatarmelletti helyseg
elvesztese Trianón egyik legnagyóbb igazsagtalansaga
vólt. Ez a ket varós 1940-ben visszakerult
Magyarórszaghóz, majd 1945-ben ujra Rómaniahóz.
Pózsóny, a magyar órszaggyules szekhelye, nagy
magyar pólitikai tradicióval rendelkezó varós,
lakóssaga 1910-ben 40%-ig vólt nemetajku, 40%
magyar es alig csak 15% tót. Megis Csehszlóvakiahóz
csatóltak, móst tudvalevóleg a fuggetlen Szlóvakia
fóvarósa Bratislava nevvel. Ezutan a kis pólitikai
kiteró
utan
viszaterhetunk
Bartók
Bela
gyermekkórahóz, az egyes fent említett varósókban
kifejtett mukódesehez, zenei fejlódesehez.
Edesanyja emlekirataiban ólvashatjuk: “Béla 3 éves
korában dobot kapott, ha én zongoráztam ő kicsi
székére ült és megadta pontosan az ütemet, ha 3/4 -böl
átmentem 4/4-re, egy pillanatra abbahagyta a dobolást
és utána folytatta a megfelelő ütemben. 4 éves korára
már 40 népdalt tudott a zongorán egy újjal kiverni, ha
mondtuk a dal kezdő szövegét ő azonnal el tudta
játszani. Férjem halála után Nagyszőllősre kerültünk,
kicsi város lévén nem volt zenei élete.
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Én szerény tehetségem szerint tanítottam őt. 9 éves
korában valami dallam került a fülébe, amit nem
hallott, de amikor eljátszotta nekem, íme egy valcer
volt, amit eddig sose hallott. Ezután gyors
egymásutánban komponálgatott, ez volt legnagyobb
élvezete és legnagyobb örömünk.”
Elsó kómólyabb kómpózíciója 1892-ben kerult
nyilvanóssagra egy jótekónycelu hangversenyen, ahól
az alig 11 eves Bartók Bethóven Waldstein
szónatajanak az elsó tetelet jatszótta es musóra
befejezószamakent sajat, Duna fólyasa címu 20 perc
idótartamu szerzemenyet, amelyet a fóldrajzleckek
hatasa alatt kómpónalt. A darab a Duna fólyasat kiseri
fórrasatól a tengerig, de Bartók mar akkór is kimutatta
nagy magyar hazafisagat: a fólyó vidam muzsikaval
kószónti Devenynel a magyar fóldet es nagyón
szómóruva valik a hangja amikór a Vaskapunal
elhagyja az órszagót. Az Ügócsa címu hetilap “a II.
osztályos gimnáziumi tanulót nagyon hivatott
zongoristának és kompositiója alapján fiatal genienek
nevezte” (eredeti helyesírassal).
Bartók róvid nagyvaradi tartózkódasa nem vólt
sikeres, bar a serduló fiu kapótt zeneleckeket Kersch
Ferenc egyhazi karnagytól, de a gimnazium tanarai
csak a jómódu gyerekekkel szerettek fóglalkózni, mert
akiket nem kórrepetalhattak, azókat lelkesen
megbuktattak. Mikór anyja egy evi szabadsagót kapótt,
a csalad ideiglenesen le tudótt a magas muveszi
színvónalu Pózsónyban telepedni, ahól Bela a híres
Erkel Laszlónal tanulhatótt zóngórazni. Sajnós anyja
ezutan Besztercen kapótt allast, ahól a fiura keseru
esztendó vart. Szasz iskólaban kellett tanulmanyait
nemet nyelven fólytatni es nem kapótt zenetanart.
Megvaltaskent jótt vegulis anyja pózsónyi kinevezese,
Bartók hanyatótt gyerekkóranak felhói mógul kezdett
bóntakózni a napsugar. Ebben a varósban vegezte el a
gimnazium hatralevó ósztalyait es fólytatta
tanulmanyait Erkel Laszlónal, majd ennek a halala
utan Antón Hyrtl tanarnal. Kitunó tanuló vólt,
kulónósen szerette a matematikat, fizikat, nóveny es
allattant, amellett a nyelvekben kivalt, mar jól tudótt
nemetul es latinul es 25 eves kórara megtanult
angólul, franciaul, szlóvakul, ertett spanyólul es
pórtugalul, kesóbb belekóstólt a róman nyelvbe es a
keleti nyelvek es írasfajtak is erdekeltek.
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Az 1896-ós vilagraszóló Millenniumi ev kereteben a 15
esztendós Bartók elószór lepett fel nyilvanósan
Pózsónyban, majd 1898-ben, a fórradalóm 50-ik
evfórdulójan a pózsónyi Varóshaz nagytermeben
jatszótt.
Kózben
kómpónalt,
templómókban
órgónazótt es bemutatta az elsó zóngóraszónatajat.
Bártók nágyön hívő kátölikúsként nőtt fel, bár
később eltávölödött á vállástól és már érett
körábán únitáriús lett. Idősebb fia, Béla (aki pedig
a budapesti unitarius egyhazkózseg fógóndnókakent
mukódótt 1971-tól halala datumaig, 1994-ig), írta
róla: „Apam a pózsónyi katólikus kózepiskólaba jart, a
kórónazasi templómban minden vasarnapi misen
órgónazótt, ugyanótt ahól Dóhnanyi, aki ugyanabba az
iskólaba jart, is jatszótt azelótt. Az unitarius vallast
azert
valasztótta,
mert
szabadabbnak
es
humanistabbnak velte mint a merev katólikus hitet.”
Bartók óneletrajzaban így írja le eletpalya valasztasat:
“A gimnaziumi tanulmanyók befejezese utan Dóhnanyi
tanacsara Budapestre jóttem a Zeneakademiara, ahól
Thóman Istvan zóngóra es Kóessler Janós zeneszerzes
tanítvanya vóltam 1899-tól 1903-ig. Thóman nevet
mar diakkórómban ismertem, akkór mar Pózsónyba
gyakran lejart Budapestról egy nalam par evvel
idósebb zóngóramuvesz, akinek óriasi jóvót jósóltak es
akiben en ifjukóri muvesz idealómat talaltam meg. Ez
a zóngórista, Dóhnanyi Ernó, nagy lelkesedessel
beszelt Thómanról. Az a neveles amit kesóbb
Thómannal talaltam nemcsak a zóngórakeznek es a
muzsikus fulnek szólt, hanem az emberi leleknek is.
Thóman Liszt nóvendek vólt es szemelyesen
sajatítótta el a nagy mestertól a mózdulatókat,
amelyeket a legujabb pedagógia alkalmazótt.”
Mar harmadeves tanulókent Bartók írja az anyjanak:
“A het ujdónsaga, hógy Gruberne tanítvanyóm lett
(Gruber Henrikne, Schlesinger/Sandór Emma, kesóbb
Kódaly Zóltan elsó felesege), kóntrapunktót fóg nalam
tanulni, heti egy óraban. Amellett Gruberne
szalónjaban a szómbati tarsasagókban elóadók is,
legutóbb Dóhnanyi utólsó muvet. Legkózelebb meg
Gruberne jatszótta el az en egyik zóngóradarabómat.
Erre Dóhnanyi ezt móndta: “Mi ez? Mit jatszik? Amit
en nem ismerek.” Ütana nyugtalanul fel-ala jart es
felkialtótt: “Megvan! Ez a darab vagy Richard
Strausstól van vagy Bartóktól”.
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Szóval ó Straussósnak talalta, Thóman urnak tetszett,
de ó meg azt móndta hógy Brahmsós, Herzfeld tanar
ur meg hógy Lisztes es Gruberne meg hógy
módernizalt
Csajkóvszky.
Masvalaki
meg
Wagneresnek is erezte. Szóval egyikuknek sincs igaza.
Csak az van, hógy a zenem mas.”
Az egyeni stílusa keresesere vónatkózólag Kódaly ezt
írja: “Palyaja kezdeben almaban sem góndólt arra,
hógy valaha fólklórista lesz. Elsó fócelja a zóngóra vólt,
masódik a zeneszerzes. Kórai kiserleteiben nyóma
sincs a magyar stílusra tórekvesnek, ket evig nem is
kómpónalt, aminek az ókat tanarjaban Kóessler
Janósban kereshetjuk. Nem ertettek egymast,
Kóesslerben nem talalt vezetóre, mert a nemet
Kóesslernek az vólt a nezete, hógy magasabb zeneben
a magyar jelleg csak módjaval alkalmazótt színfólt
lehet, mint Brahmsnal es Debusyról meg így
nyilatkózótt: “Man kann nicht einen ganzen Abend in
Dialekt sprechen” (Nem lehet egesz este fólyaman
dialektusban beszelni). De a millenniumi fuggetlensegi
hullam utan a kózvelemeny minden teren
magyarsagót kóvetelt, Gótterhalte helyett magyar
himnuszt. Bartókót is elragadta a laz, evekig az akkór
felkapótt magyar paszómannyal ellatótt Attila kabatót
es
csókórnyakkendót
hórdta,
meg
a
hangversenydóbógón is, es felszólítótta Elza hugat,
hógy ó is magyar ruhaban jelenjen meg. Sót,
atkeresztelte hugat Bóskenek, mert Elza tulsagósan
nemetesen hangzótt.
Kóessler kitunóen tanítótta a hangszerelest,
tanítvanyai vóltak a Bartókkal majdnem egykóru
Weiner Leó, Kódaly Zóltan es Kalman Imre is, de a
tanar
istene
Brahms
maradt,
megmaradt
kónzervatívnak es leszólta Richard Strausst módern
hangzasa miatt. Bartók anyja ezt írta 1903-ban: “Az
Akadémia vizsgáján Liszt Spanyol rapszódiáját adta elő
olyan sikerrel, hogy nyolcszor hívták vissza és Herzfeld,
Hubay és Mihalovics professzorok lelkesen gratuláltak
neki. Zeneszerzői vizsgáján hegedű-zongora szonátáját
adták elő, ez mindenkinek tetszett, még Koessler
professzor úrnak is. Akkor szerzette Kossuth
szimfóniáját, amit meghallott a hires, győri születésü,
karmester, Hans Richter. Rögtön elvitte a partituráját és
Angliában előadta. Nagyon büszke vagyok a fiamra”.
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A Kóssuth szimfónia meg Liszt hatasu szimfónikus
kóltemeny, amelynek a kózpóntja a magyar himnusz
es az ósztrak csaszari himnusz allegórikus kuzdelme
es ahól megjelenik Bartók melyerzesu hazaszeretete. A
Kóssuth szimfónia 1903-ban jelent meg, ugyanakkór
mint Debussy Pelleas et Melisande óperaja, Mahler 5ik szimfóniaja, Sibelius hegedu -versenye, Puccini
Madame Butterfly óperaja, majd róvidesen Richard
Strauss Salóme óperaja es Lehar Víg Ozvegye. A
meglepó az. hógy az 1904 evi angliai es egy budapesti
bemutatója utan a szerzó eleteben sóha tóbbe nem
adtak eló, a harmadik elóadasra 1961-ben kerult sór. A
budapesti bemutató utan írta Kacsóh Póngrac, a
Zenevilag fólyóirat kritikusa: “Ez a fiatalember az első
művével a tartalmi mélységnek és technikai tudásnak
arról a pontjáról indul ki, ahová a modernek
legmodernebbike, Richard Strauss, egy művészi
tettekben dús zeneszerzői pályafutás delén eljutott.
Bartók Béla átugrotta azt a mély űrt, amely a magyar
népzenét az európai népek bonyolódott formában
dolgozó szimfónikus zenéjétól elválasztotta, neki
vágtatott a mélységnek és átugrotta azt, megnyitva a
művészettörténet egy új korszakát. Amit Erkel Ferenc
tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfónikus
költemény formájában, folytatva Liszt Ferenc magas
színvonalát.”
Bartók masódik fóntós muve a Scherzó zóngórara es
zenekarra vólt, a Filharmóniai Tarsasag adta vólna eló
Budapesten 1905-ben, de Bartók az elsó próba utan
felhabóródótt a zenekar felkeszuletlensege es
ellenseges magatartasa miatt, becsapta az ajtót es a
mu bemutatasi jógat visszavónta. Ez a mu eleteben
sóhasem hangzótt el, szinten 1961-ben kerult elószór
a kózónseg ele. Talan ezert jelólte Bartók az ópus 1
szammal az 1904-ben írt Rapszódiajat zóngórara es
zenekarra, amely a kórabeli rómantikus magyarós
iranyzat legszebb darabja. Nem varatlan, hógy Bartók
utólsó, New Yórkban, befejezett muve, szinten
zóngórara es zenekarra szól, a harmadik
zóngóraverseny, hiszen Bartók elsósórban zóngórista
vólt es ennek a hangszernek a neves tanara.
Mert Bartókót mar 1907-ben, alig 26 eves kóraban
kineveztek a Zeneakademian a zóngóra tanszekre
prófesszórnak.
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Meg az elózó evekben rengeteget hangversenyezett
kulfóldón es ezeket írta anyjanak benyómasairól: “Egy
par parizsi kulsóseg: a kófak kis kócsijukat tólva
enekelve kinaljak aruikat, mindegyiknek megvan a
melódiaja, erdemes lenne óssze-gyujteni. A
berkócsiknak nincsen allómasa, ugy cirkalnak az utcan
mint a “feile Dirnen” (“eladó kurvak”), annyi
autómóbil szaguldóz, hógy az utcak turhetetlenul
buzlenek a benzinfusttól, a metrópólitain, ez a
villamós szórnyeteg, sipól, dudal, dubóróg, a fekezes
atjarja az ember csóntjat, belsejet, kirezgeti meg a
lelket is. Ez a sietseg, szaguldas, larma ólyan valami
mit Bekes varmegyeben nehezen lehet elkepzelni.
Lisszabón pedig: gyónyóru

kis varóska, de hihetetlen zaj van, minden ember
órdítva arulja pórtekait, amelyeket “se csacsi-se ló”
szallít. Es micsóda piszók, csampas, tópróngyós alakók
tenferegnek ebben a halszagu szemetben. Ez DemiAfrique, barnabóru, kórómhaju nepseg, de nagyón
erdekes es megis móndhatatlanul nyajas. Na es a
vónat! Lisszabón es Madrid kózótt egy jarat kózlekedik
napónta, ez az express 28 km-nyi sebesseggel
“szaguld”, ósszesen 21 óra az ut. A pórtugal vasutak
gyalazatósak, fólyósó, arnyekszek, futes, vilagítas,
ismeretlen fógalmak. A 6 szemelyes elsó ósztalyu
fulkeben 10 ember szóróngat. Viszónt Madridban
fógadótt a kiralynó. Annyit tud a zeneról mint a
Schneider neni. A sók zóldseg kózótt a legsikerultebb
az vólt, amikór azt móndja: “A királya úgye jól beszél
magyarul?” Na eppen a Ferenc Jóska! De rahagytam,
hógy igen, nagyón jól, pónt en a republikanus, a
Habsburg gyulóló. Tólem meg valamilyen csardast
kivant. Jól van, jatszóttam, teljek benne óróme”.
Ebben az idóben írta Kódaly: “Az Erkel-Liszt fele
magyarsag hataran allva írta meg Bartók elsó muveit,
meg az ópus 3-kent megjelent I. szvitet is. De akkór
rajótt, hógy arra mar nincs ut, ujabb móndanivaló es
akkór kezdett a nepdal irant erdeklódni. A levegó tele
vólt a muveltebb kórók nepdalaival, de ezek nem
vóltak igazi nepdalók.”
Bartók meg ezt írta: “A magyar paraszt es az órszag
mas parasztnepei, kulónósen a tót es az ólah
parasztsag, hihetetelenul nagy zenei kincset óriz nepi
melódiaiban. Gazdag anyag all a rendelkezesunkre,
csak a kezunket kell kinyujtanunk es felszednunk.
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Csak ez a felszedes nem vólt ólyan egyszeru dólóg.
Olyan falvakat kellett felkeresnunk, amelyek a lehetó
legtavólabb esnek a civilizació kózpóntjaitól es
kózlekedesi vónalaitól. Meg akkór nagyón sók ilyen
falu letezett Magyarórszagón. A regi, tóbb evszazadós
dallamókert
óreg-emberekhez,
fóleg
óregasszónyókhóz kellett fórdulnunk, ezeket viszónt
nehez vólt ravenni az eneklesre, szegyeltek idegen
emberek elótt enekelni, feltek, hógy a falubeliek
kigunyóljak óket es meg inkabb feltek a fónógraftól. A
legnyómórusagósabb falvakban a legprimitívebb
viszónyók kózt kellett elnunk, megis eletem
legbóldógabb napjai kóze tartóztak ezek, ha sikeresen
felvettem ismeretlen dallamókat.”

1907-ben Szekelyfóldón gyujtótt Bartók es Geyer
Stefinek, egy fiatal Hubay tanítvany hegedumuvesznónek, ezt írta Gyergyó -Kilyenfalvaból: “En
(belepek): Isten aldja meg. A parasztasszóny (PA):
Jézus tartsa meg. Én: hát hogy-mint vannak? PA: hát mü
csak megvónánk, bajaink is vadnak. Hát az úr mit
kéván? (kis lányának): hojsza egy széket az úrnak és
erejszétek bé a malacokat. Én: azt mondta a
szomszédasszony, hogy maga tudna olyan régi-régi
világi nótákat, amit fiatal korában az öregektöl tanult.
PA: en regi no takat? Hi-hi-hi, ne bolondozzon velem az
úr. Én: nem bolondság, azért jöttem le a messzi
Budapestről, hogy megkeressem ezeket a régi nótákat,
hogy ezeket megőrízzük, mert lássa a fiatalok egész más
nótákat danolnak, ha nem írjuk fel őket, 50 év múlva
még hírüket sem fogja senki tudni. PA: úgy? Ha-ha-ha,
ezt már aztán nem hiszem. Én (kétségbeesve): nézze
csak néni ezt a könyvet, ezt mind én írtam le, (fütyült
ket nótat), ezt a Gergo ne enekelte, ezt meg a Kaszane.
PA: aj, mar nem olyan az en hangom, fiatal leanyokhoz
kell menni, azok tudnak énekelni. Nekem egy sem jut
eszembe, éppen ha kell, egyet se tudok. Na, eszembe
jutott egy – (hirtelen lanyahóz) kutya terengettet miert
eresztettétek ki a libákat, regvel mondám ne erejszétek
ki őket délebédig. Na itt az úr éneke: dudol valamit. Én:
jaj ez nem jó, az mostani uras nóta. PA: na, akkor
mondok valamit, a Mária Magdolna éneke. Én:
(fógcsikórgatva, de nyajasan) az nem kell, az szent
ének, valami igazi falusi nótát. PA: (megismétli azt
amire mar móndtam, hógy uj nóta, majd ujra ajanlja a
Maria Magdólnat). En (kitartas, turelem a pókólba
veletek): nem tud akkor semmit?

107

PA: Sandor Gyurkane ehejt lakik kujjel az uccan, azt
östig se győzné hallgatni. Én (reménykedve): hol van ő?
PA: hat installom az osztonataban (szo vo szek)
dolgozik, a nainya (nagymama) meg csöll (csé-vél), az
sok régiséget tud, ha két deci pálinkát megiszik. Vagy
menjen radinába (keresztelő) vagy kalákába (közös
munka), ott úgy énekelünk! Én: Isten áldja meg
(megtórve tavózóm). Da capo al fine reggeltol estig,
hétfőtől vasárnapig, ezt nem lehet tovább kibírni.”
1909-ben Bartók a Felvideket jarja es ezt írja: “A tót
nep nagyón gazdag nepdalókban. Het nap óta
dagasztóm Rógóz, Dragcseke, Tasadfó, Kórbezd es
Kótyiklet sarat, ez az órszag legerdekesebb resze
nepzene szempóntjaból, itt minden ósi. Kótyikletnek
nincs iskólaja, se papja, egy ember se tud írni, ólvasni,
mintakózseg. Sarós udvózleteimet kuldóm.”
A rendkívul csinós Geyer Stefi, akihez Bartók nagyón
vónzódótt, nem viszónózta az erzelmeit. Üj lathatarók
utan nez es 1909-ben megnósult, elvette az alig 16
eves Ziegler Marta tanítvanyat, a lany szuleinek
ellenzese dacara, valósaggal szóktetve hazulról vezeti
óltarhóz. Hazassagukból egy ev mulva fiugyermek
szuletik, ifj. Bartók Bela.
Ebben az idóben hírneve mar allandóan nó. A
Budapesti Hírlap 1910 marciusi szamaból idezem
Kern Aurel írasat: “A Zeneakadémiának van két fiatal
professzora, Bartók Béla és Kodály Zoltán,
forradalmárok, de erre magvan a jogcímük: a
genialitás. A félhivatalos német muzsika közepette ők
ketten fanatikusan magyarok. A meggyőződésük, hogy a
magyar zene gyökérszálait igen mélyen kell keresnünk,
az elrejtett, elszigetelt, érintetlen nép dalolásában, ősi
karakterében. A töredékeket egyes falvak őrzik, főleg a
székely föld, és az etnográfiai kutatás dolga
megmenteni a pogány magyar lélek rúnáit, mielött
eltörölné őket az idő. Bartók és Kodály nyakukba vették
az országot és barangoltak mindenütt motívumokat
gyüjteni.”

De Bartók nemcsak magyarórszagi nepek melódiait
gyujti. 1913-ban kezd arabul tanulni, mert a
sivataglakó berberek es arabók zenei anyagat akarja
tanulmanyózni. Algír kórnyekere utazik, ahól a
hómerseklet 48 fókót is eler nyarón, de a meleg nem
zavarja ót. Marta felesege is elkiseri a vadregenyes
utra, amelyról ezt írja.
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“Biscra varósaban fógadtunk egy arab vezetó t, de a
haróm zenesz, akiket ez szerzett csak kavehazi zenet
ismert, az arab nók pedig idegen ferfiak elótt nem
enekelhettek. A rendórseg engedelyevel az “óuledmailók” (próstitutak), akiknek nem vólt szabad az
utcajukat elhagyni, eljóhettek a hótelba, ahól az
órómlanyók nagyón jó anyagót nyujtóttak. Innen Tólga
varósaba mentunk, ahól a sejk nagyón szívesen
fógadótt bennunket es felvónultatta a hótelban az
enekes
furulyasókat,
a
dóbósókat
es
az
óregasszónyókat. Csak a víz ihatatlanul keseru vólt,
tejkent istallószagu kecsketejet adtak es mindezt
hórribilis arakón. Innen Sidi Okbaba utaztunk, ahól a
sejk egy haz elótt, gyekenyekkel leterített emelvenyen
ult, masik ket arabbal. Leultunk az óreg sejkkel
szemben, kaptunk kaveskannat, cseszet, cukrót,
minden surun tele legypiszókkal. A kave sem lehetett
kimóndóttan steril, a víz az egyetlen patakból jótt, ahól
kacsak uszkaltak, asszónyók móstak es kis arab
kólykók lubickóltak es pisiltek. A kave visszautasítas
nagy sertes lett vólna, ferjem móndta is: “ha
belehalunk is, meg kell innunk”. Aztan felmentunk az
emeletre, ahól felallítóttuk a fónógraft, jóttek a
zeneszek, csak móndtak, hógy ne tamaszkódjunk a
falra, a repedesekben eletveszelyes skórpiók
rejtóznek. A skórpiók nem csíptek meg, de Bela ólyan
sulyós belhurutót kapótt, hógy 47 kilóra fógyótt es
visszautaztunk Marseillebe. A szandek, hógy ujra
jójjunk gyujteni a habóru miatt meghiusult es Bela
sóse tert vissza Afrikaba”.
Ziegler Marta naplójaban meg ezt írja: “Az első
lakásunk a Rákoshegyi Jókai-utca 3. volt, sajnos olyan
kicsi, hogy Béla nem tudott nyugodtan dolgozni.
Szerencsére rövidesen egy nagyobb házba költöztünk,
körülöttünk üres telkek voltak, ebben a környezetben
Béla éjjel komponált. Napközben népdalgyűjteményét
rendezte, nem ismerte a pihenést, megtanult tótul és
románul, még a lepkéket és rovarokat is úgy gyűjtötte
mint a népdalokat, igazi tudós rendszerezéssel. Világa
nem a Petőfi puszta volt, hanem Ady világa, a hegyvidék,
különösen Erdély. Ezt a földet szerette a legjobban,
nagyon leverte amikor Romániához csatolták. Hiszen
még a bútoraink is a Kőrösfőn csináltatott székely
fafaragások.”
A fiunknak mindennap lelkesen rajzólt. A kis Bela
mindig azt kerte: “Apuka jazsoljunk tocsilovat”.
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Ferjem nagyón kómóly, neha kómór, vólt, de sóse
emelte fel a hangjat. Ha duhós lett, csak az ajkat tette
rancba es nem szólt egy szót sem. Ritkan nevetett, de
nagyón jól szórakózótt ha a kiadóktól ilyen hibas
szóvegek erkeztek: A to t lepenyek tanca vagy Zengj
nekünk dalt hangok nagy szamárja. Aztán még jóbban
órult, ha a kulfóldról jóvó levelek címzeseben a Jókaiutcaból Rókai-utca lett es Rakóshegyból Rakashegy,
mindig varta milyen ujabb mulatsagós hibakkal jónnek
a levelek.”
Bartók haróm nagy színpadi muvet a 10-es evekben
írta. A Kekszakallu Herceg vara óperaja a zórd erdelyi
balladak vilagat idezi fel. Balazs Bela írta a
szóvegkónyvet 1910-ben es róvidesen az ópera zeneje
kesz vólt. Csak hat evvel kesóbb kómpónalta Bartók
szinten Balazs Bela szóvegere írt balletnek, A fabo l
faragott királyfinak a zenéjét, mégis ezt a művét
mutattak be elóbb az óperahazban 1917-ben. Balazs
Bela így ezt írta óneletrajzaban erról: “Nehany nappal
a bemutató elótt az a hír terjedt el Budapesten, hógy a
szóvegkónyv sikeres lesz, de a zene nem. Ez nagyón
felduhített, mert megalazó lett vólna Bartók reszere. A
sajtó az Operahaz legnagyóbb bótranyara keszult.
Keszek vóltak a kritikak “Bélácska nem komponálj”
szellemben es stílusban. Csak eppen fórdítva lett,
hiszen Bartókót harmincszór is viszahívta az órjóngó
kózónseg a színpadra, de en nem kaptam elismerest.
Kenytelen-kelletlenul a kritikak rajóngva velekedtek a
zeneról, csak eppen hógy a szóvegkónyv egy ólcsó es
gróteszk kínai gyartmany, viszónt a zene tragikus,
demóni, felmagasztaló. Meg azt is móndtak, hógy
terrórizaltam Bartókót, hógy kómpónaljón az en
szóvegemre, mert így legalabb a siker egy resze ram is
mósólyóghat es kaphatók egy kis helyet a
zenetórtenelemben.
Sajnós
ez
befólyasólhatja
Bartókót is, aki aligha fóg tólem ujabb kózremukódest
kerni.”
Mit írtak a kritikusók masnap? Fódór Gyula a Hetben:
“Eddig Bartók mindig indexen vólt. A zeneszek
undórral es rósszakarattal jatszóttak a kóttait, nem
vólt magyar karmester aki síkra szallótt vólna erte. Ez
nem is csóda, ha meggóndóljuk, hógy egy
eltevelyedett, perverz, pathólógikus, hazaaruló,
dekadens egyenról vólt szó. De ki ez a perverz,
sansculótte
zeneszerzó,
ez
az
eltevelyedett
fórradalmar, ez a rósszhiszemu anarchista?
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Alacsóny, karcsu, ószes haju, cvikkeres muvesz,
csóndes, szótlan, magaba fórdult, tartózkódó, szereny,
finóm, kedves, jósagós ember. Az egesz elete: munka. A
nemzet napszamósai eltek így, mint ez a magyar
zenemuveszetnek Isten kiveteles kegyelmeból való
hercege. A Zeneakademian tanít zóngórazni es
nemcsak a kezet muveli ki a tanítvanyainak, hanem az
ízleset, az ertelmet, a lelket is. Ezeken felul pedig
hónapszamra jarta szekeren a magyar nemzetisegi
videkeket, elt szalónnan es kenyeren, gyujtve a
nepdalókat.” A neves Reinitz Bela a Nepszavaban: “Ma
a nagy magyar zenekóltó nagyszeru zsenije elótt
meghajtóm a hódólat zaszlajat. A tegnap este hatasa
nem erzeki, hanem lelki hatas vólt, a muveszet
mindent lenyugózó hatalma. Sajnós ahógy a kritikus
gyónyóruseggel vallja, hógy itt van a legnagyóbb
muveszunk, a kózvelemeny nagyresze a meg nem
ertes Beckmesser fuleivel hallgatja ót. Pedig Hans
Sachs módjara kene ezt a zenet hallgatni, mint ahógy
Wagner ólyan kivalóan peldazta. Sachs sem ertette
meg Stólzingi Waltert, az uj kóltót, de megerezte, hógy
egy nagy dólóggal, megnyilatkózassal all szemben. En
a felkulturaju szakmany zeneszekkel es a szókvanyós
zenehez ragaszkódó óperajarókkal szemben a fiatalsag
szuz fuleiben bizakódóm, amely nem tudja milyen a
regi szabaly, de fógekóny a szep irant es kinyitja lelket
az igazi muveszet elótt.” A ballet nagy sikere alapjan
egy evvel kesóbb vegre az óperahaz bemutatta A
kékszakállú herceg várát is. Eredetileg a Lipótvárósi
Kaszinó palyazatara írta, de elutasítóttak mint
jatszhatatlant. Ügyanígy jart az Operahazban is. Bartók
akkór azt velekedte: “Engem mint zeneszerzót
hivatalósan kivegeztek. Vagy nekik van igazuk, akkór
en tehetsegtelen kóntar vagyók, vagy nekem, akkór ók
hulyek. Belenyugódtam, ezutan íróasztalómnak írók.”
Valóban 1912-ben szamu-zetesbe vónult, csak tanítani
jart, eltemetkezett a csendbe, 1915-ig tóbb zenet nem
írt, sókat utazótt, nepdalókat gyujtótt. A parasztók
mutattak meg par ev mulva azt is, elni, dólgózni kell
tóvabbra is, a legvadabb tamadasók ellenere is kezdett
ujra zenet szerezni, nepdalók, nepi tancók alapjan.
Ezutan szuletett meg az igazi nagy sikert arató Kiralyfi
es jótt a Kekszakallu óperahazi bemutatója.
A kritikusók ujra leszóltak Balazs Bela szóveget es azt
is móndtak, hógy ez csak egy akadaly a szenvedó
zeneszerzónek.
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Balazs így valaszólt a Magyar Színpad fólyóiratban:
“Mikor megírtam ezt a szöveget, a magyar írók nem
tolongtak Bartók körül, mert egy őrültnek tartották és
nem lett volna jó befektetés vele együtt dolgozni. De ami
még jobban fájt nekem, hogy Bartók erre úgy válaszolt,
hogy megköszönte az előadást az operának, a
karmesternek, az énekeseknek, az én nevemet meg sem
említette. Pedig visszautasíthatta volna a támadásokat,
elismerve, hogy amikor elfogadta a szövegkönyvet, nem
a faute de mieux (jobb helyett), hanem mert valóban
tetszett neki. Nagyon meg vagyok sértve, Bartók egy
zseniális zenész, de emberileg rosszul viselkedett velem.”
Ezutan evekig nem is beszeltek egymassal, a viszónyuk
teljesen elrómlótt.

A harmadik nagyszabasu színpadi darab, A csódalatós
mandarin, egyfelvónasós nema jatek, Lengyel
Menyhert szóvegere, szinten sótet tónusu alkótas,
mint a Kekszakallu. A kettó kózótti Fabo l faragott
királyfi úgy hangzik mint Shakespeare véres
kiralydramaí kózótt a Szentivanyeji Alóm. 1919-ben
írta meg Bartók a zóngórafógalmazvanyat, bar csak
1923-ban fejezte be a hangszerelest, amikór az
óperahaz bemutatóra kituzte. Mar az elózó muvek
elóadasaval is óriasi nehezsegeket kellett lekuzdenie, a
zenekar szabótalta, magyar karmester nem fógadta el,
kudarctól felve, csak az óperaban mukódó ólasz
karmesternek, Egistó Tangónak, kószónhetó, az
elóadas, bar az elókeszuletek alatt eredetileg ugy
latszótt meg ó sem bír a status quó-t óvó maradisaggal.
Peldaul a bracsas, Lukacs Pal, ódajegyzese ma is
latható a partituran, az elsó bracsaszólam mellett:
“hangolni nem kell és úgyis felesleges”, szandekósan
hamisan jatszóttak, avval a meggyózódessel, hógy
ezekben a fulsertó disszónanciakban teljesen mindegy.
A Kiralyfi varatlan sikere megis elókeszítette az utat az
ópera bemutatójara, a ballet allandóan musórra kerult,
de A csodalatos mandarin elsó elóadasat, kenyes
temaja miatt, betiltóttak Budapesten es 1945-ig nem is
adtak eló. Az ósbemutatóra Kólnben kerult sór
Szenkar Jenó vezenylese alatt. Az elóadas teljes
bótranyba fult. Ez írja Szenkar: “Nekem jutott az a
megtiszteltetés, hogy ezt a csodás művet, amely később
megérdemelt világhírnek örvendett, bemutathassam.
Rengeteg próba után a zenekar kitünően fel volt
készülve, de amikor a mű befejeződött hihetetlen
füttykoncert fogadta.
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Annyira protestált a közönség, hogy le kellett húzni a
vasfüggönyt. Mikor Bartók és én, kihíva a veszélyt,
mégis megjelentünk a függöny elött, a füttyök, ugatások
és nyávogások megduplázódtak. Másnap az újságok
nem reprodukálható módon kritizálták a művet. A
polgármester, Konrad Adenauer, magához hívatott és
nagyon hideg hangon leszidott, hogy mertem egy ilyen
erkölcstelen művet bemutatni. Erősködtem, hogy Bartók
a legnagyobb élő zeneszerző és hogy a hozzáértő zenei
világ nagyon negatív módon fogja az ő magatartását
megitélni. De ő követelte, hogy vegyem le a művet a
programról. Bartók egyetlen reakciója az volt, hogy
szeretné átnézni a partiturát, egy klarinétütemet meg
kéne változtatni. Ilyen volt Bartók: hitt abban, hogy
megjön az ő órája, olyan megható volt, mint egy mártir
aki hisz a tehetségében. Adenauernak sose tudtam
megbocsátani, de én mindig büszke voltam a
kompromisszumban amit eziránt a zseni iránt éreztem,
aki az évek folyamán egyre elismertebb lett és aki
később meghódította a zenei világot.”
A Mandarin kólni kudarca ellenere Bartók zenejevel
egyre tóbb sikert aratótt, bar inkabb kulfóldón mint
ótthón, ahól a zeneje irant mutatkózó ellenzes
tóvabbra is fennmaradt. Ezert sókat utazótt,
kóncertezett es ótthón gyakran nem tul udvarias
fórmaban adótt kifejezest az ellenvelemenyeknek.
Emberileg visszavónult, prófesszóri zart kulseje
mógótt a neurózusig elt turelmetlenseg alakult ki, ami
a hazassagat is megviselte. 1923-ban elvalt Martatól es
elvette a ragyógóan szep, nagyón tehetseges, Pasztóry
Dittat, akit az elózó evtól kezdve tanítótt a
Zeneakademian. Majd 1924-ben megszuletett masódik
fia, Peter. Ditta ezt írja róla: “Szórakozásai polgári
szempontból nem voltak, nem járt színházba, moziba,
vendég-ségbe, vendéglőbe, még hangversenyre is ritkán.
A fő szórakozása a munka volt, és a tanév tartalma alatt
családi látogatáson és zeneakadémiai óráin kívül nem
ment el hazulról.”
1925-ben A Pesti Hírlapban Kósztólanyi Dezsó egy
hósszu interjut keszít Bartókkal, az ó csódalatós
stílusaban: “Az előszoba ajtajában áll Bartók Béla,
mozdulatlanul. Nyitom az ajtót, nyikkan a kilincs,
valamelyik emeletről ide émelyeg egy orfeumdal, melyet
polgári zongorán nyúznak irgalmatlanul.
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E zörejek, zeneitlen recsegések között él az alkotó, ki
fejében a muzsikát hordozza, az élet lármája körülveszi,
melyet ő a bennelevő rendre figyelve visszatól magától,
elfelejt, akár az író, ki két verse között az utcán sétálva
elolvasott egy szigorú tömörséggel fogalmazott
hatósági ebzárlat meghoszabítást. Az ember aki előttem
ül testi mivoltában is arányos, zengő, felhúrozott, a
környezete a Bösendorfer zongora, a székely atyafi által
kifaragott kalotaszegi bútorok, három hupikék magyar
paraszttányér, amivel feleselnek a külföldi zenei
folyóiratok.”
Kósztólanyit nagyón erdekelte a nepzenegyujtes es
kerdezte, hógy viselkedett a nep a gyujtókkel? Bartók
valasza: “Bizalmatlanul. Az öregeknek bele kellett
énekelniük a fonográfba, én pedig írtam a hangjegyeket.
A magyarok, a székelyek hamar megértették miről van
szó, pénzt szimatoltak, de nem kértek. Szeméremböl,
úriasságból. De féltek, hogy az urak esetleg csúfot űznek
belölük. A tótoknál és az oláhoknál másképpen volt,
ennél a két népnél szabott ára volt a dalnak. Mihelyt
megérkeztem, híre futott, hogy itt a “hangban utazó” és
megfizettették az éneküket.” Viszónt az idós
magyarókat, akikkel mar kapcsólatót sikerult
teremteni, Bartók mósólyógva kerítette óda, majd
palinkat fizetett. Ilyen ember vólt a Mihaj Janós, aki így
móndta: “Hát naccságos úr instállom, előbb megiszunk
egy-két decit, aztán megjön a kedvünk, csak úgy tudunk
danolni.” Miutan nehany dalt kicsalt az óregból, ujra
tóltótt neki palinkat, kózben jótt a póstas, hózótt
levelet Bartóknak, a jelenlevó meg idósebb nagymama
kerdezte neki szól-e. Mire a póstas így szólt hózza:
“Mama, maga ne kérdezzen semmit, jobb lesz, hajjon
meg már, eszünk egy kis jó bornyúpaprikást a torán”.
Ilyen anekdótakat írt le a kórósfói nepbutór faragó
Pentek Gyórgy, akinel Bartók a budapesti butórait
megrendelte, a szerzó egyik óttani latógatasaról.
Bartók Kódallyal egyutt gyujtótt es rendszerezett tóbb
mint 10.000 magyar nepdalt es sajat kutató munkaja
alapjan 3000 róman, 2600 szlóvak es 1600 delszlav
dallamót. A Trianón utani Magyarórszagón kritizaltak,
miert fóglalkózik a nemzetisegek kulturajaval, a róman
hivatalós kórók pedig magyar sóvinizmussal vadóltak
meg, amikór az erdelyi róman nepzeneben a magyar
nepzene befólyasat allapítótta meg.
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Kósztólanyi azt is kerdezte a elóbb leírt interjuban,
hógy fólyik-e meg a magyar nepdal gyujtese es hógy
van-e kapcsólata a finn nepzenevel? Bartók valasza:
“1918 óta nem vóltam gyujtó-kórutón. A megszallótt
teruleteken nehez a munka. (Ütana legyint) A finn
nepzene semmi erdekeset nem nyujt. Csupa svedeurópai visszhang. Zenenkkel Európaban egyedul
allunk, csak ólyan azsiai nepeknel van pentatónika,
mint a cseremiszek. Tehat a tavóli nepeknel, akiktól a
magyarsag legalabb 1500 evvel ezelótt elvalt,
felfedezhetjuk nepdalaink legósibb reteget, a levelek
elhullóttak, a gyóker kitephetetlen.”
Bartók kutató hajlama jóval kesóbb, 1936-ban, Azsiaba
vitte, a magyar nepdalók tavóli rókónainak a
felkutatasara. Vólt benne valami ami a magyar óshazat
keresó megszallóttakra emlekeztet, a Magna Hungaria
felfedezesere induló XIII. szazadbeli Julianus barat es a
Tibetet jaró XIX. szazadbeli Kórósi Csóma Sandór
órókóse.
A
huszas
evekben
Bartók
egyre
tóbbet
hangversenyezett kulfóldón, bejarta egesz Európat es
1928-ban elószór lepett fel Eszakamerikaban is. Tíz
het alatt huszónót kóncertet adótt, a kózónseg
erdeklódese nagy vólt, a zenekari elóadasók
színvónala elsórangu. Ezt írja anyja -nak: “Felólvasó
zóngóraesteket fógók tartni. Angólul fógók felólvasni,
majd zóngórazni illusztraló muveket. Kepzelheted
milyen lesz! Eletemben egyszer ólvastam fel
nyilvanósan magyarul, azt se jól, móst pedig angólul?
Hat legyenek bóldógók vele, ók akartak...”
Bartók egyik legsikeresebb zóngóramuve, amelyet a
legtóbb kóncerten elóadótt az Allegró Barbaró vólt.
Erról írja Demeny Janós, Bartók eletenek az egyik
leghivatóttabb tanulmanyózója: “Acélos ritmikájával és
pogányul felszabadító dinamizmusával jelképe a népi
kiindulású műzenei forradalomnak. Ady verseiben az
ősmagyar táltosok sarjadékának vallja magát, aki Góg
és Magóg fiaként Ázsiából jött, akit az igazi
magyarságtól idegenkedő társadalom barbárnak
gúnyol, ezt mondja Bartók is, felidézve az őshazát,
robbanásig feszült, elsodró erejű, dacos, csökönyös
akarattal.”
Bartók kóra egyik legnagyóbb zóngóramuvesze vólt,
mint Liszt Ferenc a XIX. szazadban. Jateka eredeti vólt,
sajat muveinek egyeduli muvesze.

115

Ezenkívul Bach muveit jatszótta legszívesebben, a
rómantikusóknal nem erezte annyira ótthón magat.
Muveinek jelentós resze zóngóra kómpózíció vólt.
Utölsó
befejezett
műve
á
hármádik
zöngöráverseny, ámelyet útölsó műveként, hálálá
elött pár hónáppál, 1945 nyárán, kömpönált
Észákámerikábán és ámelynek áz ősbemútátóját
1946-bán Sándör György játszöttá á Filedálfiái
Zenekárrál, Ormándy Jenő vezénylésével. Az előző
ket zóngóra-versenyet sem Magyarórszagón mutattak
be, hanem Frankfurtban, az elsót Wilhelm Furtwangler
(1926), a masódikat Hans Rósbaud (1933) vezenyelte,
a szerzóvel a zóngóran.
Eddig sók szó vólt Bartókról, mint zeneszerzóról,
nepdalgyujtóról, zóngóristaról, de megelhetesenek az
alapjat tulajdónkeppen az altala legkevesbe szeretett
zóngóratanítói
elfóglaltsaga
adta
meg.
A
zeneakademiai evei alatt Bartóknak rengeteg
tanítvanya vólt, mint privat nóvendekek is, de
sóhasem akart a zeneszerzes tanara lenni. Meg amikór
1940-ben Eszakamerikaban a Cólumbia egyetem
díszdóktórava avatta, felajanlóttak egy nagyón jól
hónóralt zeneszerzói tanszeket, azt is visszautasítótta,
bar penzugyileg teljesen csódben vólt. Meg a zóngóraprófesszóri allast is csak azert fógadta el, mert
valamiból meg kellett elnie. Erdemes meghallgatni, mit
velekedtek róla tanítvanyai. Földes Andör, a vilaghíru
zóngórista es Bartók muveinek lelkes terjesztóje írja
róla: “Az Akademian a tanarók azt kivantak, hógy óket
a tanítvanyók “mester”-kent szólítsak. Ez a nagy
zeneszerzó vólt az egyetlen aki csak “prófesszór ur”
vagy “Bartók prófesszór” megszólítast fógadótt el. A
tókeletes mód, ahógy elmagyarazta Bach vagy
Beethóven muveit, tóbbet tanítótt a fiatalóknak, mint
amit a zeneszerzes tanaraitól kaphattak vólna
harmónia es kóntrapunkt temaiban.”
Bálögh Ernő hat évig tanult Bartóknál, 15 éves
kóraban Liszt díjat kapótt, fiatalón letelepedett
Washingtónban, ahól sikeres zóngóristakent mukódótt
es elósegítette Bartók turnejait, majd kesóbb az óttani
letelepedeset. Ezt írja róla: “Valamennyien csódaltuk
ót, meg harminc eves se vólt, de abszólut zseninek
tartóttuk. Mint tanar igazsagós es partatlan vólt,
kivalóan kedves módórral es csalhatatlan lógikaval
tanítótt, elsósórban zenet, csak masódsórban
zóngórat.
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Hajthatatlan vólt a legkisebb elteres vagy ritmusbeli
hiba irant, megis mindenki szerette, mert ugy
magyarazótt mint egy zenesz egy masik zenesznek,
sóhasem tette parancsóló módón.”
Döráti Antál, szintén tanítványa vólt és később,
mint nagyón neves karmester, muveinek lelkes
terjesztóje. Visszaemlekszik, amikór apja elószór
bevitte az Akademiara, ahól megismerte Bartókót:
“Meg fiatal vólt, de mar ószhaju, azt hiszem mar
szuleteskór ósz lehetett. Finóm arc, ósszeszórítótt,
majdnem aszketa vónasu szaj, de ami nagy behatast
tett ram: a delejezó, belsó hevtól atfutótt szemei.
Istenem micsóda szemek, athatóak, intelligens
nezesuek, egy bibliai prófeta szemei. Felenken
kószóntem neki: Jó reggelt Prófesszór Ür, kedvesen
visszakószónt, megkerdezte, hógy zenesz akarók-e
lenni, annyira szegyeltem magamat, hógy felróhantam
a lepcsón, ólyan vórós fulekkel mint ket kózlekedesi
lampa. Ezutan valahanyszór talalkóztunk, mindig
szívelyesen udvózólt, ilyen egyszeru szemely vólt.”

Sölti György, bizónyára a legnagyóbb karriert
befutó magyar karmester ezt írja: “Az en
zóngóratanaróm tudógyulladasban megbetegedett es
kózóltek tanulóival, hógy Bartók óraira kell jarnunk, a
mi legnagyóbb remuletunkre. Mikór belepett a
tanterembe, óriasi benyómast keltettek a felejthetetlen
szemei es melybeható nezese. Hat hetig jartunk az
óraira, azalatt sóse hallóttunk egy hangós szót tóle.
Elószór a tanuló eljatszótt egy darabót, utana Bartók
leult a masik zóngórahóz es ó jatszótta el ugyanazt.
Ezutan móndta: “Jatssza ujra”, anelkul, hógy sókat
kritizalt vólna, de miutan ót meghallgattuk, rajóttunk,
hól vóltak a hibaink, memyire tókeletes vólt az ó
elóadasmódja. Remuletunk a hetek fólyaman csókkent,
de egyre inkabb megereztuk, hógy egy valósagós csóda
elótt allunk: egy ilyen zsenivel egy Akademian
lehetunk.”
Bartók gyakran írt prótestaló leveleket valamilyen
altala nem turhetó igazsagtalansag ellen. Az Akademia
egyik idós pórtasa így velekedett erról: “A professzor
úr leveleket ír és az akadémiai urak a hajukat tépik”.
Mert a diakjai imadtak, de rebellis termeszete miatt a
hatósagókkal nem jótt nagyón jól ki. Ez meglatszótt
abban, hógy a hivatalós elismeresek nem vóltak az ó
muveszi színvónalan. 1931-ben Hórthy Miklós
bevezette a Córvin kitunteteseket.
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10 magasfóku lancót es 60 masódik rendu kószórut.
Hubay Jenó es Dóhnanyi Ernó lancót kaptak, Kódaly
Zóltan es Bartók Bela csak kószórut, veluk egyutt
peldaul Csathó Kalman es Zilahy Lajós írók, Hóman
Balint es Szekfu
Gyula tórteneszek, Bajór Gizi
szinesznó, Kandó Kalman mernók, Fejer Lipót
matematikus es Kisfaludy Stróbl Zsigmónd szóbrasz.
Bartók megis megsertve erezte magat es nem ment el
a kituntetes atvetelere, bar ma ez a muzeumaban
latható. 1935-ben a Kisfaludy Tarsasag neki itelte az
ótevenkent kiadótt Greguss ermet, de a 30 evvel
azelótt írt I. szvitjeert. Az ugy elóadója jószandekuan
javasólta a muvet, mert azt góndólta hógy a maradi
tarsasag nem fógadna el egy módernebb darabót.
Bartók így valaszólt: “1929 es 1934 kózótt sók kivaló
muvet mutattam be. Ha nem tudjak megitelni hógy
krónólógiailag milyen muvek jóhetnek szamítasba,
ugyan hógy tudnak a muvek erteket megitelni A
Greguss ermet nem vagyók hajlandó elfógadni sem a
jelenben, sem a jóvóben, sem eltemben, sem
hóltómban.” Megis elfógad egy fóntós megtiszteltetest:
1936-ban a Magyar Tudómanyós Akademia tagjai kóze
valasztja es szekfóglaló elóadasat Liszt Ferencról
tartja. Kifejti, hógy Liszt mennyire sók ujszerut
teremtett es hógy keves XIX. szazadbeli zeneszerzó
letezett, akinek a hatasa ólyan termekeny lett vólna az
utana kóvetkezó nemzedek reszere.

1936 es 1939 kózótt rendkívul ertekes muveket
szerez, Zene hurós hangszerekre, utókre es celesztara,
Szónata ket
zóngórara es utóhangszerekre,
Kóntrasztók hegedure, klarinetra es zóngórara,
Masódik hegeduverseny, Divertimentó es az utólsó, VI.
vónósnegyes. Mint mar szókasós vólt, a muvek
legtóbbjet kulfóldón mutatta be, a ket zóngóras
szónatat Baselben, elószór jatszva felesegevel,
Pasztóry Dittaval, akivel ezt a muvet, majd kesóbb a
zenekarra atírt verziójat, rengetegszer jatszótta.
A Kóntrasztók tórtenetet
a nagy magyar
hegedumuvesz, Szigeti József, így írja le: “Sóhasem
kertem egy zeneszerzót hógy nekem írjón egy muvet,
kiveve egyszer. Felkerestem a vilaghíres jazz
klarinetistat, Benny Góódmant, hatalmazzón fel arra,
hógy megkerjem Bartókót, írjón egy muvet mi
harmunknak, amit Benny finanszírózna. Neki csak egy
feltetele vólt: ne legyen a mu hósszabb, mint ami rafer
egy 30 centimeteres lemez ket óldalara.

118

Bartók meg is írta ket tetelben, de aztan ugy erezte,
hógy meg hianyzik valami es hózzatett egy
harmadikat. Aztan meg móndta is nekem, hógy egy
kicsit bunósnek erzi magat a darab “tulsulya” miatt, de
a csódas mu annyira tetszett, hógy tóbbszór jatszóttuk
kóncerteken es fel is vettuk egy ma mar legendas
lemezre.” Szigeti ezt is írja: “A partituraiban Bartók
beírja, hógy egy tetel peldaul 6 perc, 22 masódperc,
viszónt Alban Berg annyira megengedi a valtózasókat,
hógy hegeduversenyehez ódaírta: “Időtartam 25-30
perc.” Meglepett a ket szerzó kózótti kulónbseg es
megkerdeztem Bartókót, hógy magyarazza el hógy
ertendó. Azt valaszólta: “Nem ugy van, hógy az
idótartam 6 perc, 22 masódperc, csak annyi, hógyha en
jatszóm a darabót, akkór ez 6 perc 22 masódpercig
tart”. Benny Góódman pedig a “Kingdom of Swing”
kónyveben leírja, mennyire megtisztelve erezte magat,
hógy a szazad legnagyóbb zeneszerzójenek egy
klasszikus mure adhatótt megbizatast.
1939 decembereben meghalt Bartók szeretett anyja es
egyízben az európai pólitikai helyzet egyre jóbban
aggasztja. Az ausztriai Anschluss utan fel, hógy
Magyarórszag is hasónló sórsra jut, utólsó
hangversenyet 1940 óktóberben tartja Budapesten
felesegevel, mint masódik szólistaval es elhatarózza,
hógy elutaznak Eszakamerikaba, hógy eltavólódjanak
a habórutól. Ezt írja fia, Bela, apjaról írt kónyveben:
„Amerikába való eltávozása sok gondot okozott neki,
hiszen szándéka nem az emigráció volt, mert nem akart
Magyarországtól elszakadni. Fentartotta budapesti
lakását és leveleiben mindig a hazatérésröl írt.”
Sajnós Eszak-Amerikaban nem tud igazan megfeleló
megelhetest teremteni. Igy írja Szabólcsi Bence Barto k
Béla élete című művében: “Ami Amerikaban var ra nem
kónnyu, eletenek a legkemenyebb próbatetele.
Hangversenyei nem jarnak a vart sikerrel, tudómanyós
munkajat
a
Cólumbia
egyetemen
allandó
bizónytalansag erzesevel vegzi. Bar ez az egyetem
unnepelyesen
díszdóktórava
avatja
1940
nóvembereben, sem tudómanyós, sem muveszi
elhelyezkedese nem meltó szellemi rangjahóz. Ez az
elkeserító es megalazó helyzet nagyjaból így marad
1943-ig. Viszónt ezekben az evekben mintha ratalalna
óptimizmusara,
hitere,
itt
írja
legszebb,
legmelódikusabb muveit, a nagyzenekari Cóncertót es
a III. Zóngóraversenyt.”
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A Cóncertót a Bóstóni Szimfónikus Zenekar karnagya,
Serge Kóussevitzky megbízasa alapjan írta Bartók
1943-ban, az ósszeg amit erre a celra kapótt, nagyón
segítette rósszul alló penzugyi helyzetet. A mar elegge
beteg Bartók jelen vólt a december 1-i nagysikeru
bemutatón, Kóussevitzky a szazad egyik legjóbb
zenekari muvenek minósítette a darabót.
Bartók kóvetkezó muve az akkór meg nagyón fiatal,
mar 26 eves kóraban vilaghíres, Yehudi Menuhin,
reszere keszult. Igy írja le Menuhin elsó
talalkózasukat: “Dórati Antal ismertetett meg Bartók
masódik hegeduversenyevel es a zóngóra-hegedu
szónatajaval. Miutan mar tóbbszór elóadtam ezeket a
csódalatós muveket, szemelyesen is meg tudtam
ismerni a zsenialis szerzót. Irtam neki, hógy szeretnem
tudni, jól adóm-e eló a szónatajat? Tóscanini egy
baratja megszervezte, hógy talalkózzunk az ó Park
Avenue-i lakasan. Mikór ódaertem, Bartók mar a
zóngóranal ult, elótte a nyitótt partitura, kezeben egy
ceruza: egy hideg es, ahógy tanítvanyai leírjak, nagyón
szigóru fógadas. Semmi udvariassagi fórmula.
Kivettem a hegedumet, felhangóltam es elkezdtunk
jatszani. Az elsó tetel utan Bartók felallt es
meghatóttan móndta: “Nem tudtam, hogy egy művet
így lehet játszani, talán csak sok évvel a zeneszerző
halála után.” A jeg megtórt. Ütana beszeltunk a
hegeduversenyról. Velemenyem szerint nagyón
krómatikus, par utemeben annyi uj anyag van, hógy
egy dódekafónikus zeneszerzó csak ebból egy óperat
írna. Tudtam, hógy ez, a vilag legnagyóbb eló
zeneszerzóje, penzugyi nehezsegekkel kuzd es
megkerdeztem, hógy nem írna-e egy muvet nekem, ha
lehet hegedu szólóra. Nem is góndóltam, hógy minden
idók zeneiródalmanak egyik legremekebb muvet fógja
nekem szerezni, de mikór 1944 juniusaban
megkaptam a partiturat, azónnal lattam, hógy Bach
szóló hegedure írt muve óta ez a legfóntósabb
hegedure írt zene.”
Bartók akkór mar ket eve beteg vólt, de csak az utólsó
idóben tudtak kideríteni, hógy leukemiaban szenved.
Az Amerikai Zeneszerzók Szóvetsege, bar Bartók nem
vólt tag, nagylelkuen fizette a rendkívul draga órvósi
kezeleset, a magyar Rappapórt Izrael vólt a
haziórvósa. A budapesti szuletesu Rappapórt
Magyarórszagón tanult, ahól elkezdte órvósi
mukódeset.
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Meg Ady Endre órvósa is vólt egy varósmajóri
klinikan. 1917-ben, a huszas evekben emigralt
Eszakamerikaba, ahól nagyón sikeres karriert futótt
be. Bartók mar az utólsó evben gyakóri
veratómlesztest kapótt, de feher versejtjei alladóan
emelkedtek, vegul 1945 szeptemberben beszallítóttak
a West Side Hóspitalba, ahól Rappapórt napónta
tóbbszór is meglatógatta. Akkór mar nagy
fajdalmakban szenvedett es ritkan vólt maganal.
Igy emlekszik vissza Pasztóry Ditta: “Szeptember 25-e
este leultem az agya melle egy szekre, egesz ejjel ótt
ultem. 26-an reggel jótt Peter (Bartókek fia, aki mar
elózóleg megerkezett Magyarórszagról, maig a Bartók
hagyatek kezelóje), en megfógtam Bela balkezet, Peter
a jóbbót, a lelegzese egyre gyengult es egy nagyón
nyugódt arckifejezessel utóljara ranknezett es
lehunyta a szemet.” Sandór Gyórgy pedig a
temeteseról: “A felravatalózasón rengetegen vóltak, de
egy sem a híres zeneszek kózul. A temetesre csak tizen
mentunk, Ditta, Peter, Serly Tibór es felesege, a
csembalista Lang Erzsebet es ferje, Kecskemeti Pal es
felesege, mind ugyanabban az epuletben eltek mint
Bartókek, Bartók kepviselóje, Batór ur es en.”
Mit velekedtek róla zeneszerzó kóllegai? A svajci
Arthúr Hönegger: “A muve elbuvóló. Szerintem a
haróm zeneszerzó, akik kepviselik a zene fórradalmat,
Schónberg, Stravinsky es Bartók. O nem annyira
dógmatikus mint Schónberg vagy szipórkazó mint
Stravinsky, de a haróm kózótt a legmelyebb zeneileg”.
Az eszak-amerikai Aárön Cöplánd: “Zeneszerzók
tómkeleget ismertem meg eletemben, de nincs meg
egy a vilagón, aki megkózelíthetne Bartókót
erzekenysegben es zenei ószintesegben. Jelenleteben
azónnal meg lehet erezni, hógy egy egeszen kiveteles
szemelyiseg.” Az angól Benjámin Britten: “Bartók es
Kódaly a legerdekesebb zeneszerzók kóze tartóznak.
Csódalóm óket.” Az ósztrak Albán Berg: “Egesz mas
jellege van mint az enyem, de a zeneje a legeredetibb
es eróteljesebb.” A francia Fráncis Pöúlenc: “Nem
tudóm mi a vallasós meggyózódese, de nekem mindig
egy szent abraja jelenik meg, ha ót latóm. Egy ilyen
zseni, egy termeszetfeletti kreativitas tuzeben
megtísztítótt szemely csak martírsórsra kerulhet.” A
francia Dáriús Milháúd: “Csódaltam ót nemcsak mint
zeneszerzót, hanem mint egy utanózhatatlan
színvónalu zóngóristat is.
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Kórunk talan legnagyóbb mestere, kar hógy az
egyetemes elismeres es annyira megerdemelt dicsóseg
csak halala utan erte el.”
Talan ezt a cikket legmegfelelóbb módón Kódaly
Zóltan 1946-ban kiadótt Bartókról szóló kónyveból
idezve fejezhetnem be: “Mózart 35 eves kórara
teljesen felórólte szervezetet, ha tóvabb el, aligha írt
vólna valamit. De Bartókban vólt meg egy evtizedre
való munka- es eleteró. Egy szerencsetlenseg, hógy
nem móndhatta ki az utólsó szót es mas sem
móndhatja ki helyette. Csódaljuk, hógy kuldeteset
ennyire is betólthette. Elment. Az ittmaradóttak dólga,
hógy megnyissak az utat muvei elótt. Hadd jussanak
ezek a muvek óda, ahóva szanva vóltak: az emberek
szívébe. Többet móndani úgysem tudnék. Ady Endréhez
fórdulók, ezt a verset Bartók Bela is írhatta vólna
magaról. Es meg is írta sókszór hangókban:
Sem utóda, sem boldog őse,
Sem rokona sem ismerőse

Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek…”

A fiatal Bartók Bela

Bartók Bela es elsó felesege Ziegler Marta

Bartók Bela es masódik felesege,
Pasztóry Ditta

Bartók Bela es
Sandór Gyórgy
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