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NEM SEJTETTEM 

 

Amikór Magyarórsza g az ÜNESCO-hóz delega lt A llandó  

Ke pviselete ne l dólgózva, latin-amerikai kólle ga kkal 

megismerkedve kedvet kaptam a spanyóltanula shóz, me g 

nem sejtettem, hógy egyszer munkanyelvem lesz a spanyól. 

Nem sejtettem, hógy az azt kó vetó  ó t e v uta n, amit a 

kó zigazgata sban, egy gyó nyó ru  teru lettel – az e pí tett 

kultura lis ó ró kse ggel, ó ró kse gve delemmel – fóglalkózva 

tó ltó ttem, me g az ÜNESCO-ban kó tó tt bara tsa gók re ve n 

eljutók ne ha ny hó napra Paraguayba. Nem sejtettem, hógy  

az utam ezuta n a Magyar Ma ltai Szeretetszólga lathóz fóg 

vezetni, ahól a venezuelai magyarók integra ció s 

prójektje ben dólgózhattam. Nem sejtettem, hógy ezt 

kó vetó en a Miniszterelnó kse gtó l lehetó se get, bizalmat 

kapók a Kó ró si Csóma Sa ndór Prógram kerete ben e ppen 

Argentí na ba jó nni, e s itt szólga lni a magyar kó zó sse get.  

Kicsit bónyólultan hangzik, igaz?  

Való ja ban kezdhettem vólna me g kórra bbi e letszakaszók 

emlí te se vel is, hiszen visszatekintve ólyan egye rtelmu nek 

tu nik, ahógyan az egyik lehetó se g a ma sikbó l kó vetkezett. 

Terme szetesen az adótt pillanatban, az u jraterveze s 

pillanata ban nem tu nik minden óly maga tó l e rtetó dó nek. 

Hiszek abban, hógy minden tapasztala s egy e rte kes 

ó sszetevó je a szeme lyes e s szakmai fejló de snek. I gy 

tekintek a Ró lunk szó l hí rlapra is; sókat adótt.  

Gazdagí tótt a Buenós Aires-i magyar kó zó sse ggel tó ltó tt 

kó zel egy e v. Az u jraterveze s va rakóza ssal, reme nnyel teli.  

 

Szí ve lyes u dvó zlettel maradók szólga latukra,  

a Ró lunk szó l szerkesztó je, 

Va ga si-Kóva cs Anna 
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Glória Victis 1956 / Dicsó se g a legyó zó tteknek 

Ide n Latin-Amerika magyar kó zó sse gei Argentí na ban, 

Brazí lia ban, Chile ben, Mexikó ban, Paraguayban, 

Üruguayban, e s Venezuela ban egyu tt, ónline mu sórral 

tisztelegtek 1956 hó sei eló tt. Identita sunk 

megó rze se nek egyik fóntós ta pla ló ja a tó rte nelmi 

sórskó zó sse gu nkre való  kó zó s emle keze s. Ide n óktó ber 

23-a ra — egyedu la lló  mó dón — egyu tt ke szu ltu nk; 

Argentí na tó l Venezuela ig mindenki helyet kaphatótt a 

mu sórban. Vóltak, akik versmónda ssal, vóltak, akik a 

fótó albumók fe ltve ó rzó tt kincseivel, vóltak, akik a 

saja t, csala di ’56-ós tó rte netu k megószta sa val, a 

szeme lyesen a te lt fórradalmi eseme nyek felide ze se vel, 

vóltak, akik e nekkel, hegedu szó val, vóltak, akik rajzzal, 

e s vóltak, akik a kó zó sse geik ’56-ós megemle keze seit 

felide zve, nósztalgia zva vette k ki a re szu ket a 

megemle keze sbó l.  

Olyan mu sórt szerettem vólna szerkeszteni, ami 

mindenkie ; mindenki a maga e nak e rzi, e s mindenkihez 

szó l; a szí vhez szó l. A visszajelze sekbó l merem a llí tani, 

hógy sikeru lt.  

Kó szó nju k azóknak, akik megtiszteltek minket a 

figyelmu kkel óktó ber 23-a n. Mindazókat, akiknek me g 

nem vólt alkalmuk belepillantani a mu sórba, ezu tón 

invita lók a megtekinte se re. 

Kó szó nettel tartózóm Benedek Zsuzsinak, aki 

augusztus ve ge n a mu sór megszerveze se t inspira lta, e s 

Paa l Magdólna nak, aki mentóra lta a szerkeszte st.  

LATIN-AMERIKA MAGYAR 
KO ZO SSE GEINEK ‘56-OS 

MEGEMLE KEZE SE 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

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/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI&t=4078s
https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI&t=4078s
https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI&t=4078s
https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI&t=4078s
https://www.youtube.com/watch?v=LxxNet49VhI&t=4078s
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Celeste Alfónsó 

Rónan Ame lie 

Rónan Priscila 

Juha sz Victória 

Regueira Fó thy Emma 

La nyi Lali 

Cóllia Luqui  

Blahó  Cami 
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A Zrí nyi Ifju sa gi Kó r, a Buenós Aires-i he tve gi magyar 

iskóla 1952 ó ta mu kó dik szu ntelenu l e s 1960 ö tá 

minden évben megemlékezik az ’56-ós 

fórradalómró l egy me ltó  eló ada ssal. 60 e ve! 

Ez miért föntös?  

Mert manapsa g ma r napró l napra kevesebben vannak 

kó zó ttu nk, akik mege lte k a Fórradalóm eló tti e s alatti 

nehe z perceket, ó ra kat, napókat… Kevesebben, akik 

lelki, szellemi e s fizikai re szve telu kkel tette k ó ró k 

e rte ku ve  a Fórradalmat. Az ó  le lekemeló  viselkede su k 

alkótta meg, amit „56 szelleme nek” nevezu nk. Ennek 

megó rze se e s tóva bbada sa az utó dók feladata. Erre a 

nem kó nnyu  feladatra va llalkózótt a Zrí nyi Ifju sa gi Kó r: 

e vró l e vre, mindig óktó ber ve ge fele , felrá zni á kö nnyen 

felejtő, vágy áz eseményeket nem ismerő 

mindenköri fiátálságöt. 

Az e rte kes mu sórók ó sszea llí ta sa hóz  segí tett a magyar 

iródalóm gazdagsa ga e s a magyar mu ve szetek 

sókatmóndó  sze pse ge. Egy-egy remekmu  eló ada sa 

me ltó  tiszteletada s vólt. A gyerekeknek, fiatalóknak 

tanulsa gós. A szu ló knek e s a felnó tt hallgató knak 

le lekemeló  e lme nyt nyu jtótt.  

Ne ha ny megemle keze s sza mainak egy re sze versekbó l 

tevó dó tt ó ssze: Tama s Ervin Sí rkó  helyett, Ma te  Imre 

Tu zmada r e s kórómmada r, Ady Endre A tu z csihóló ja, 

Fó lsza llótt a pa va, A Fó l-fó ldóbótt kó , Az Ü r e rkeze s, A 

mindegy a tka; Me cs La szló  Ketten a csódafa val; Illye s 

Gyula Egy móndat a zsarnóksa gró l; 

Kómóly e s nehe z mu veket is adtunk eló : Az e den 

elveszte se (Illye s Gyula), Az ember trage dia ja (Mada ch 

Imre), Nehe z u zlet az e rtelem (Hegedu s Ge za) Ha ry 

Ja nós (Kóda ly Zólta n), Ba nk Ba n (Katóna Jó zsef), Kia lts, 

va rós! (Szabó  Magda), Galilei (Ne meth La szló ), Advent 

a Hargita n e s Anya m kó nnyu  a lmót í ge r (Su tó  Andra s), 

Mó zsiba  (Nyí ró  Jó zsef), Bala zs, Kristó f (Tó th Anna). 

ZRI NYI IFJÜ SA GI KO R                    
‘56-OS MEGEMLE KEZE SEI 

ZAHA ALEXANDRA 
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Vólt furulya hangverseny, kó rus bemutató , kó zó s 

tiszteletada s a Kala ka egyu ttessel, fa klya smenet,  

Vóltak eredeti Zrí nyi Kó r szí ndarabók: Rendu letlenu l, 

Gyertyala ng e s Csillagfe ny, Ró zsasza l, Nappali fe ny, 

Pipacsók e s tu skebókrók. 

A fa klya tóva bb la ngól! …. ahógy Ady Endre í rta a 

Mindegy a tka c. versben: kell a ba tór lóbbana s s nem 

e let, hógyha nem kia ltjuk, hógy minden vanna l mindig 

jóbb a ma s. Gyu jtsuk ki jó l szí veinket: CSAK AZE RT SEM 

GYO ZHET A MINDEGY!   
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Megósztunk az ólvasó kkal egy va lógata st a Benedek 

csala d gyu jteme nye bó l. Benedek Lá szlö ne  Micsináy 

Máriá sók-sók e ven a t, szeretettel, „kincske nt” ó rzó tt, 

nagy góndóssa ggal rendszerezett dókumenta ció ja t; a 

Zrí nyi Ifju sa gi Kó r megemle keze seinek emle ke t ósztjuk 

meg ke pekben —a teljesse g ige nye ne lku l—. A 

kó vetkezó  meghí vó k, mu sórfu zetek kó zu l egy-egy 

pe lda ny tala n a kedves ólvasó k fió kjaiban is lapul, 

netala n magukra ismernek egy-egy mu sór  

szerepószta sa ban. Jó  idó utaza st! 

  

NOSZTALGIA  
A ZRI NYI IFJÜ SA GI KO R MÜ SORAI 
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ZO LYOMI KATI 

“Katakombák szavai” 
(Besze lju nk a zsarnóksa gró l, a szabadsa gró l) 

A magyarórsza gi ó sz, az argentí nai tavasz. A kóntraszt a 

hulló  falevelek e s a frissen fakadó  ru gyek kó zó tt. A 

terme szet vagy elsza rad, vagy harmatcseppek alatt 

vira gzik. Hu vó s e s szeles, langyós, e s kellemes. Alszik 

vagy e bred.  Aka r az ember.  Ez a film az ‘56-ós magyar 

eseme nyek tu kre, ke t óldala. Ott e s itt. Zsarnóksa g vagy 

szabadsa g. A rnye kók e s a rnyalatók. Tudnód kell hógy 

tó rte nt. Zsarnók a rnye ka alatt, vagy szabad 

a rnyalatókkal? Fógadd szeretettel, góndóld a t 

feleló sse ggel. E rezd a t a szelleme t, add tóva bb az 

eszme t.  

A Zrí nyi Ifju sa gi Kó r hagyóma nyós ‘56-ós 

tiszteletada sa nak videó ja ide kattintva megtekinthetó . 

I me ne ha ny pillanatfelve tel az eló ada sró l: 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fv%2Fs!AnKCAlEiXyy3g9tcoWyKyKANEuj1Cw%3Fe%3DpckIfZ%26fbclid%3DIwAR0RGqs6oY7qz5vEKRs1nvosR986gFM4IktB8hDrqB9wyiq3W39tpEjf6mc&h=AT1Gl2ouFmpQV6fS9cVF2c47xS3pSIlu3gfCCzkjWo2mdxPTptuz0O0iyjYzjQKJGMIdpgxQcFrh
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Orbán Viktör beszéde  

á Rózsákerti Demjén István Reförmátús 

Áltálánös Iskölá és Gimnáziúm új középiskölái 

épületének átádásá álkálmából 

 

Tisztelettel Ü nnepló  Gyu lekezet! Kedves Testve rek! 

Nagy ó ró m sza mómra, hógy itt lehetek O nó kkel egyu tt 

ezen a ku ló nleges napón, egy ólyan eseme nyen, amire 

legutó bb 1943-ban vólt pe lda Budapesten. Októ ber 31-

e n lesz 77 e ve, hógy a fó va rósban egy refórma tus 

gimna zium u j e pu lete t a tadta k. Az egyha ztó rte ne szek 

majd feljegyzik, hógy 22 e vvel ezeló tt a budafóki 

refórma tusók nagy elsza na ssal elindí tóttak egy ó vóda t. 

Az elsó  refórma tus ó vóda t az ege sz órsza gban. Azt is 

feljegyzik majd, hógy az elvetett magók jó  fó ldbe 

hullóttak, s a vete s ó rvendetesen nó vekedni kezdett. A 

72 gyermekkel indult ó vóda ba ma ma r tó bb, mint 250-

en ja rnak. Az ó vóda bó l idó vel kibu jt egy refórma tus 

a ltala nós iskóla mintegy 600 kisdia kkal, az a ltala nós 

iskóla bó l pedig egy refórma tus gimna zium góndólata. S 

ez ki is jeló lte a tóva bbi le pe sek ira nya t, hógy legyen 

egy u j e pu let is, amely ótthónt ad a gimna ziumnak. 

Megszu letett teha t egy inte zme ny, amely sók-sók 

dia knak lesz az alma matere, elkí se rve ó ket a 

kisgyermekkórtó l kezdve felnó ttkóruk kapuja ig, 

szellemise ge ben pedig me g tala n enne l is tóva bb. 

1998-tó l sza mí tva ez ó sszesse ge ben 22 e v. De való ban 

csak ennyi? A sza lak messzebbre vezetnek. S ahógy 

le pegetu nk visszafele  az idó ben, egyma s uta n la tjuk a 

kereszte ny, keresztye n nevele s magyarórsza gi 

me rfó ldkó veit.  

2020. OKTO BER 17. 

Magyarország Buenos Aires-i 
Nagykövetségének ajánlásával 

ORBA N VIKTOR BESZE DE 
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La tjuk 1990-et, amikór ve gre Buda n u jra megnyitótta 

kapuit a kómmunista k a ltal eltulajdóní tótt Baa r–Madas 

Refórma tus Gimna zium. La tjuk az 1943-as e vet, amikór 

pu spó k urunk, Bóga rdi Szabó  Istva n nagyapja 

kó zadakóza sbó l fele pí ttette a Ló nyay Ütcai Refórma tus 

Gimna ziumót e s Kólle giumót, melyet ne ha ny e v mu lva 

szinte n elvett a kómmunista a llamhatalóm, hógy azta n 

a rendszerva lta st kó vetó en, tí ze ves huzavóna uta n, 

teljesen lelakva keru ljó n vissza jógós tulajdónósa hóz. 

La tjuk 1538-at, amikór Debrecenben megnyitótta 

kapuit a refórma tus kólle gium. E s la tjuk me g a tó bb 

mint ezere ves pannónhalmi iskóla t is, mely az elsó  

kereszte ny nevele si inte zme ny vólt magyar fó ldó n. S ha 

ma r a móst a tadandó  iskóla gyó kereit keresve 

eljutóttunk az ezer e vig, akkór legyu nk ólyan ba trak, 

hógy Je zus Krisztus ke tezer e vvel ezeló tti parancsa ra 

vezessu k vissza ennek az iskóla nak az eredete t, aki azt 

móndta: „tegyetek taní tva nyókka  minden ne peket!” 

Ü gy góndólóm, hógy ez az ó tsza z, ezer e s ke tezer e v ki 

is jeló li az egyha zi óktata s helye t, e rtelme t e s ce lja t a 

magyar vila gban. Egy mindig idó szeru  taní ta s arró l, 

hógy nemcsak saja t, szeme lyes e letu nkben kell 

helyta llnunk, de kó zó sse gu nk e lete ben is, beteljesí tve 

ku ldete su nket azón a helyen, ahóva  minket a Teremtó  

akarata helyezett. 

Tisztelt Hó lgyeim e s Üraim! 

A mi nemzede ku nk ha róm feladatót kapótt. Az elsó  u gy 

szó l, hógy megmentsu k e s megu jí tsuk mindazt, amit a 

magyarók az elmu lt ezer e vben a Ka rpa t-medence ben 

le trehóztak. Ra nk ha rult a feladat, hógy u jja e pí tsu k a 

templómókat e s az iskóla kat, hógy legyen u gy, mint 

re gen vólt, legyen ólyan sze p, ólyan eró s, ólyan gazdag 

e s ólyan lenyu gó zó  az e pu let, a góndólat, a hit, melyet 

ó seink hagytak ra nk, mint amilyennek ó k akarta k. Eze rt 

u jultak e s u julnak meg tó bbsza z e ves templómaink, 

kó zó sse gi tereink, iskóla ink, kó zó ttu k pe lda ul a Ló nyay 

Ütcai Refórma tus Gimna zium is. Visszae pu ltek a 

tórnyók, megu jultak a dí szí te sek, visszakó ltó ztek 

eredeti tulajdónósaik a megu jí tótt re gibe. 
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A ma sódik feladat, amit kaptunk, u gy szó l, hógy a 

megu jí tótt re gi melle  tegyu k óda az u jat is; u j 

templómókat e s iskóla kat, ó vóda kat hata rókón innen 

e s tu l. Kie pí tve azt az eró s ve delmi vónalat, amely segí t 

megtartani az uta nunk jó vó  nemzede keket is 

kereszte nynek e s magyarnak. Egyha z e s a llam ebben a 

ke t feladatban egyma s szó vetse gesei. Eze rt amikór az 

a llam fórra st ad egy egyha zi inte zme ny e pí te se re vagy 

fenntarta sa ra, akkór a pe nzt a legjóbb helyre teszi. 

Minden egyes fórintnak a sókszórósa t kapja vissza az 

ege sz magyarsa g óktata sban, nevele sben, kultu ra ban, 

csala dók, elesettek, szege nyek, ó regek, betegek 

góndóza sa ban vagy e ppen nemzete pí te sben, hata rón 

tu li magyar kó zó sse gek megsegí te se ben. Sók-sók 

teru leten, ahól az egyha z e s az a llam ma egyma s 

munkata rsai. 

Tisztelt Hó lgyeim e s Üraim! 

Ve gu l a harmadik feladat, amit kaptunk, hógy 

megve dju k az eddig ve gzett munka t. Ba r a mai nap az 

u nneple se , vannak ke rde sek, amelyek eló l me gsem 

te rhetu nk ki. Egyre eró sebben zajlik kó ru ló ttu nk egy 

vita, ma r-ma r ke shegyre menó  harc, amely arró l szó l, 

hógy mi legyen a gyerekeinkkel. Milyen hata sók e rje k 

ó ket? Milyen e rte kek alapja n rendezze k be az e letu ket? 

Hógyan viszónyuljanak csala djukhóz, magyarsa gukhóz, 

só t a tulajdón nemu khó z is? Eze rt neku nk az ó tsza z, 

ezer e s ke tezer e ves hagyóma nyaink birtóka ban 

hata rózótt va laszt kell adnunk arra, hógy mi az, amit mi 

akarunk a tadni majd az uta nunk jó vó  nemzede keknek, 

azóknak, akik ebbe az iskóla ba ja rnak, e s az ó  

utó daiknak. Milyen falak, terek e s alkóta sók kó zó tt 

tanuljanak, hógy ó k is megbecsu lje k majd eló djeik 

munka ja t? Kik e s mire taní tsa k ó ket, hógy ne apadjón el 

a fólyó , ne szakadjón meg az a hagyóma ny, amely 

bennu nket ezer e v magyarjaival ó sszekó t, hógy 

mege rtse k, nekik is hózza  kell tenniu k a sza mukra 

kiszabótt idó t ehhez az ezer e vhez, hógy a kó vetkezó  

ezer e v se tó rte nhessen meg ne lku lu nk?  
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Hógy amikór eljó n az ideje, akkór az uta nunk jó vó  

nemzede kek is a helyes va laszt tudja k adni arra a 

ke rde sre, amit Nemesku rty tana r u rtó l hallóttam annak 

ideje n: „O n kicsóda e s mie rt?” Ha erre az egyszeru  

ke rde sre tudjuk a megfeleló  va laszt, akkór nagy baj ma r 

nem tó rte nhet velu nk az e letu nkben. E s mi azt 

szeretne nk, hógy ne tó rte njen baj gyermekeink e s 

unóka ink e lete ben sem. Ez az iskóla pedig a 

legalkalmasabb helyek egyike arra, hógy megtaní tsa a 

nó vende keinek, hógy kik ó k, e s kik vagyunk mi, 

magyarók. S va laszt adjón nekik arra is, hógy mie rt. 

Mie rt, vagyis mi a feladatuk, mi a ku ldete su k ebben az 

e letben? A magyar nyelvben a „mie rt” nemcsak 

le teze su nk ókaira ke rdez ra , hanem a ce lja ra is; arra, 

hógy mi ce lbó l szu lettek ó k ide, ebbe a magyar vila gba, 

ebbe a sza zadba, ebbe a kultu ra ba e s hitbe. Arra kaptuk 

a kereszte ny szabadsa gót, hógy Gyó kó ssy Bandi ba csi 

kifejeze se t kó lcsó nó zzem, hógy „hómó christianus”-

óknak nevelju k ó ket: hitu ke rt, csala djuke rt, 

nemzetu ke rt e s emberta rsaike rt elkó telezett 

embereknek. 

Mindezek fe nye ben azt kí va nóm, hógy ez a refórma tus 

gimna zium legyen ólyan a ldótt hely, ahól e vsza zadókón 

a t e lnek e s taní tanak ezzel a szabadsa ggal. Kó szó nju k 

meg me g egyszer azók munka ja t, akik a terveket 

eljuttatta k a megvaló sí ta sig, akik u ltette k, ó ntó zte k, 

góndózta k Istennek ezt az u jabb veteme nyeskertje t, s 

ma velu nk u nnepelnek. Ku ló nó sen is a gyu lekezet 

kóra bbi, iskólaalapí tó  lelkipa sztóra nak a ldózatós 

szólga lata t, amely – jó l la tható an – nemcsak a falakba 

e pu lt be, de a lelkekbe is. 

 

Sóli Deó glória! 
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Nóvember elseje n, mindenszentek ú nnepe, e s hálötták 

nápjá álkálmából á Mindszentynúm közössége egy 

megható  megemle keze s kerete ben, ónline tisztelgett 

azók emle ke eló tt, akik megte rtek Teremtó ju khó z, e s 

akiket a Mindszentynum kó zó sse ge saja t halóttja nak 

tekint. E letutakat felide zve egy-egy csala dtag, bara t 

besze lt a szeretett e desapa ró l, e desanya ró l, 

nagymama ró l, nagypapa ró l, gyermekró l, bara tró l, 

mikó zben a csala dnak kedves fe nyke pekkel 

emle keztu nk a me g egyu tt tó ltó tt pillanatókra. 

Megemle kezett a Paa l—Szeibert csala d, a Kasza—

Rómha nyi csala d, a Papp csala d, a Vattay csala d, a 

Mócsa ry csala d, a La nyi—Miskólczy csala d, a Laczkó —

Tama si csala d, a Trefa n csala d, a Gósztónyi e s Insu a 

csala d, a Wagner csala d, a Lóvrics csala d, a Fó lde nyi—

Luraschi csala d, a Te rfi—Werner csala d,  a Fó thy 

csala d, tóva bba  emle keztu nk Ola h Gyó rgyre, Kulcsa r 

Istva nne  Górdón Evelynre, Kara nyi Tibórra, Sze kely 

Ma ria ra, Tó th Szegedi Ma tya sra. A Fó thy csala d 

Hagyma ssy Mikló s emle ke eló tt tisztelegve emle kta bla t 

helyezett el a kólumba riumban, majd a megemle keze s 

re sztvevó i Fó thy Rita eló ada sa ban hallhatta k Gyulai Pa l 

Tana cs cí mu  verse t. Az ó sszejó vetelt Re csei Nórbert 

atya, valamint Ma ria nó ve r a ltal vezetett ró vid 

szertarta s, ima dsa g za rta. Felcsendu lt a Boldogasszony 

anyánk, a Fóthy család előadásában az Olajoddal 

fölkentél, valamint a Hadd menjek Istenem mindig feléd 

e s a Krisztus felta madott refórma tus e nekeket.  

A megható  pillanatókat u jra a te lhetik ide kattintva. 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” /Juhász Gyula/ 

MINDENSZENTEK Ü NNEPE, 
HALOTTAK NAPJA 

Mindszentynum, az Argentínai Katolikus 
Magyarok Szövetsége  

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

https://www.youtube.com/watch?v=-O7V847XvPk&t=141s
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A ke tezres e vek ve gu k fele  futhattak, amikór ez tó rte nt. 

Egy hideg e s bóru s augusztusi he tkó znap reggelen itt, 

Olivósón. A Szent La szló  Iskóla minden csu cske ben, 

sarka ban ólta ri ricsaj, róhanga la s va ltótta fel az 

ó racsendet. Szu net vólt. Ve gig, mí g la nyóm, fiam 

ó vóda tó l az e rettse giig az iskóla dia kjai vóltak, 

szóka sóm vólt bela tógatni a bu fe be (ha e ppen dólgóm 

vólt az iskóla val), ahól Bamba (Blahó  Erwin) e s 

felese ge, Kla ri (Baróta nyi Kla ri) bara taim vóltak 

szólga latban ma r jó  sók ideje. Szerettem velu k 

besze lgetni, egy fí nóm ka ve  mellett. Sósem tí z percne l 

tó bbet. Nem akartam a munka jukat megzavarni.  

Visszamenó leg, a te rzett kapcsólatóm vólt az iskóla val… 

Ügyanis ótt kezdtem magyar kó zó sse gi e letemet, a 

hatvanas e vek eleje n… amikór itt leí rhatatlan 

lendu lettel, harcias ce llal, meggyó zó de ssel, igazi 

szenvede llyel mózógtak az ideva ndórólt magyarók! 

Nyilva n vegyes egy ta rsasa g vóltak, sókmindenben 

tó sgyó keresen nem is e rtettek egyet, viszónt abban 

igen mega llapódtak, hógy ki kellett mutatni 

vónatkóza sukat, szerepva llala sukat e s 

hóvatartóza sukat az akkóriban ótthónró l  re szben 

elí te lt kimeneku le si dó nte su k nyóma n. Hadd jegyezzem 

meg, hógy ez a va d sók-sók e vig a llt, fennmaradt. Vagyis 

magyar a magyar ellen. Ne ha-ne ha való ban elke pesztó  

az, hógy mennyi mindent e ltem a t kó zó sse gu nk 

mindennapisa ga bó l ane lku l, hógy tudtam vólna, hógy 

ke só bb mennyit fóg segí teni a helyzetek tu relmesebb 

mege rte se ben. Musza j aze rt isme telten ra jó nnó m arra, 

hógy való  tanu ja vóltam s vagyók az itt tó rte nt 

dólgóknak. Legala bbis 1960 kó zepe tó l a mai napig. 

Ehhez sajnós hózza segí t a memó ria m. Mindenre 

emle kszem, ahól jelen vóltam. Aze rt sajnós, mert 

sókszór szeretne k nem emle kezni egyes dólgókra.  

Te rju nk vissza az augusztusi reggelre. Megósztóttuk a 

ka ve t. A tbesze ltu nk ne ha ny kedves iskólai te ma t… A 

bu fe sekkel a gyerekek redszerint lazí tanak.  

O RANGYALOM, VAGY             

VALAKI MA S? 

— Harmadik eset — 

ZO LYOMI KATI 
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O k azók a ku ló nleges felnó ttek, akik se nem figyelnek, 

se nem bí ra lnak, se nem minó sí tenek, csak 

kedveskednek e s ta mógatnak. Mint a nagyszu ló k, a 

nagyba csik, a keresztszu ló k. Velu k a kapcsólat sima n 

megy, e lvezetes e s feszu ltse gmentes. Minden esetben 

melle d a llnak, mege rtenek. Teljesen ma s szemszó gbó l 

kí se rnek. Bamba e s Kla ri póntósan ezt a szerepet 

tó ltó tte k be. A dia kók ima dta k ó ket. Na meg a finóm 

szendvicseket, a kiflit, a csókóla de t, a csipszeket, a 

cukórka kat e s az u dí tó t.  

Kint eró s sze l ta madt, e s emle kszem, Kla ri aggó dótt, 

hógy galambjai nem tudnak ódarepu lni a nekik kiszó rt 

kenye rmórzsa hóz… A mórzsa kat is elfu jta a sze l. Me g 

neve is vólt nem is egy galambnak. A llandó  kósztósai 

vóltak, ma r az iskóla la tke pe hez hózza tartózó  kedvesen 

e s zajósan turbe kóló , nagy bó gyu  madarak. 

Elbu csu ztam Bamba e któ l, megkó szó ntem a meleg 

ka ve t, e s elindultam a kónyha bó l, amikór e rzem, hógy 

eló reló knek, az ajtó n a tbótladózóm, e s abban a szent 

pillanatban nagy csattana s, zuhana s, zaj keletkezik 

mó gó ttem. Egy ma sódperc vólt az ege sz! Benne pedig 

mega llt az idó … Ha trane zek, e s la tóm Bamba e k 

megszeppent arca t, valaki ke rdi “Jó l vagy?” Va laszólók 

is, hógy “Igen, persze… mi tó rte nt?” Akkór veszem 

e szre, hógy mellettem nagy dóbózók, fazekak, re gi 

la bósók, eltó rt ta nye rdarabók, u vegszila nkók 

halmózó dnak a fó ldó n, rajtuk egy vastag fapólc, e s 

legfelu l malterpórral bepu derezett vasa llva nygó rcsó k 

hevernek, meg vakólatdarabók.  

A kónyha fala nak teljes sze lesse ge t elfóglalva, az ajtó  

fó ló tt, hatalmas pólc vólt. Ü gy sejtem, egyszeru en a 

su lya miatt zuhanhatótt le, kite pve a falbó l a tartó  

szerekezetet is. Ha Bamba e k nem vette k vólna e szre, 

ra mszakadt vólna. 

 “Kó szi” Móndóm nekik, e s szinte, nyí lva n idegesen, 

viccelve hózza teszem, hógy “megmentette tek az 

e letemet!”  

De Bamba e k csak ótt a lltak, megmeredve, e s Kla ri 

szó lalt meg eló szó r: 

 “Mi nem csina ltunk semmit Kati” 

 “Hógy-hógy nem? (ke rdeztem), ha t valamelyikó tó k 

e ppen idó ben arre bb ló kó tt!” 
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Csend lett. Megjelent a góndnók egy nagy sepru vel, 

zsa kkal, lapa ttal, a gyerekek ódató mó ru ltek, ne ha ny 

kí va ncsi tana r is. Bamba elkezdte felszedegetni a 

la bósókat e s a nagy, megpakólt dóbózókat. Ba r az egyik 

dóbóz ripitya ra tó rt, amikór a fó ldet e rte. 

Az iskóla t 1966-ban egy ku ló nleges megjelene su , 

magas, na dsza lve kóny, fe lkópasz magyar jezsuita pa ter 

alapí tótta. Pesti Jó zsef vólt a neve. Mindnya junknak 

“Pesti Pa ter”. Itteni e lete minden pillanata t a kó zó sse g 

lelki e s kultura lis a póla sa nak szentelte. Szómbatónke nt, 

a kis re gi iskólakónyha ban fantasztikus zsí rós 

kenye rrel fógadótt minket!  Sórt a lltunk az í zletes, só s 

szelete rt! Azta n jó hetett a tanula s, a cserke szet, az 

ólivósi magyar ifju sa g egy re sze vida m egyu tt tó ltó tt 

napja! Pesti Pa ter szervezte az elsó  “cserke szjellegu ” 

csala di nyarala sókat! O  kente ra nk a “Nivea” kre met, ha 

a napón vólt a fóglalkóza s. Ehhez is sórban a lltunk! O  

ke szí tette ró lunk a legjóbb pórtre ke peket! Remek 

fe nyke pe sz tehetse ggel rendelkezett! Elsó a ldóza sókat, 

kereszteló ket rendezett, s az azókón ke szu lt ke pekkel 

sze p magyar imakó nyveket, meg misekó nyveket 

nyómtattatótt ki. Haba r az iskóla kiza ró lag a Buenós 

Aires-i magyar emigra ció s csala dók gyerekei sza ma ra 

indult, az e vek eltelte vel a kó rnye k argentin gyerekeit 

is befógadta, nagyre szt biztósí tva fenntarta sa t  

sze lesebb anyagi hózza ja rula ssal … 

Mint hites jezsuita, Pesti Pa ter is nyí lva n “pólitiza lt”, a 

sze lsó  jóbbóldal mellett tartótt ki. Vóltak szenvede lyes 

kó vetó i, e s ugyanannyi ellenze ke is! A ldótt jó  ember 

vólt. Eró s, karaka n terme szetu , mu velt, módern e s 

ó szinte! Ja rta a magyar csala dók ha zait, besze lgetett 

mindenkivel, e s ima dta a gyerekeket! Mi is szerettu k ó t! 

Hózza nk is ja rt rendszeresen, Apuka mmal nagyón 

jó ban vóltak, besze lgete seik a legfantasztikusabb 

iródalmi, filózó fikus e s terme szetesen magyar te ma kat 

e rintette k, harsógva nevettek, nagyókat vitatkóztak is, 

mikó zben ke szu ltek ró lam a zsenia lis ke pek.  

 

Pa ter ke pe az iskólafalón 
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Engem is nagyón szeretett a Pa ter. Ba r “tu l 

mózge kónynak e s huncutnak ve lt”. E szóka st 

megtartótta k e vekig E desapa mmal, ege sz addig, mí g az 

e let sódra sa sze tva lasztótta ó ket: 

Egy sze p nap a rend a thelyezte, de aze rt valaha nyszór 

megtehette, idela tógata sókat ja rt ki maga nak, hógy 

szemle lhesse szeme lyesen is az iskóla ja nó vekede se t, 

e s megó lelhesse szeretett pa rtfógó it is! Az egyik 

ideutaza sa alkalma val viszónt, nagy hirtelen, 1997-ben 

utó le rte a hala l. E rdekes, abban az e vben kezdte el 

Luncsi la nyóm az ó vóda t a Szent La szló ban. A Pa ter is 

akkórra ma r re gen az argentin iskólata bór eló tt is 

“ba lva nnya ” va lt! I zle ses, jellegzetes pórtre festme ny 

meg is ó ró kí tette, e s az iskóla titka rsa ga mellett, ótt van 

a falón, jelen van, ma is la thatjuk, senki sem felejtheti el. 

Hala la uta n egy kis idó vel, kedves gyerekhangók 

emlegetni kezdte k, ólyanók is akik szeme lyesen nem is 

ismerhette k, hógy la tta k a Pa tert a fólyósó kón, itt-ótt 

egy ószta lyban, vagy a szu netek alatt ja tszó  dia kók 

kó zt… A lógikusan “kike rdezett” gyerekek (mindig 

kisebb elemista kró l vólt szó ) mind azt va laszólta k, hógy 

la tta k “a ba csit, aki a ke pen van”. Sókszór fórdult eló  hól 

gyakrabban, hól ritka bban, a te ny az, hógy mint 

mindennel eló fórdul, elhalkultak a “megjelene seiró l” 

szó ló  hangók is. Mintha teljesen terme szetesse  va lt 

vólna az, hógy a Pa ter se ta l az iskólahelyise gekben. Az 

iskólai anekdóta rium viszónt egy izgalmas sórózattal 

gazdagódótt. Hiszi, aki hiszi, aki nem, az nem.      

 

Ne ha ny Pa ter-fe le ke p 
ró lam 
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Bamba e kkal nem gyó ztu nk tu nó dni a lezuhant pólc e s 

tartale ka la tta n! Valahógy ke ptelenek vóltunk jó zanul 

reaga lni. Jó magam csak eggyel vóltam teljesen 

tiszta ban: azzal, hógy engem “valaki” szó szerint e s jó  

lendu letesen, az utólsó  pillanatban megló kó tt, e s 

csupa n aze rt nem lettem a pólc a ldózata, e s nem kellett, 

hógy kiszedjenek a vakólat e s a malterpór alul! 

Bamba e k pedig tóva bb a llí tótta k, hógy ó k nem ló ktek 

meg, hógy rajtuk meg rajtam kí vu l nem vólt ótt senki 

ma s. Segí teni akartam az eltakarí ta sban, de Kla ri azt 

móndta, hagyjam, ó k kó nnyen elinte zik, menjek csak 

haza sze p nyugódtan. Elbu csu ztunk megint. E n szó t 

fógadtam, e s az augusztusi sze l kí se rete vel 

hazase ta ltam. Mint szóka sóm, fó leg, ha valamit nem 

e rtek meg, vagy nem tudóm ókósan megmagyara zni, 

addig meg nem a llók. Pró ba ltam a helyzet minden 

mikrópillanata t a tgóndólni, hógy me gis ra jó hessek, 

hógy tó rte nt az ege sz, de csak a ló ke s e rze se a ha tamón, 

csak az ugrótt vissza meg vissza. Azt me g a mai nap 

sem tudóm elfelejteni.  

E vekre ra , Bamba e kna l mate ztunk a ha zuk kertje ben, 

e s mí g Kla ri kis apró su teme nyt tett ele nk, mónótón, de 

hata rózótt hangón azt móndta (mint aki sima n fólytatja 

a tó rte ntekkór felfu ggesztett besze lgete st): te ged Pesti 

Pa ter mentett meg. Eddig nem akartuk kimóndani, 

mert u gy ve ltu k ki fógsz minket nevetni! Csupa n 

ra mósólyógtam megkó nnyebbu lve.  

 “Dehógy nevetlek ki!” (móndtam) e s jó í zu en 

beleharaptam a su teme nybe. 
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Kezdju k ta n a jó  szó val: Ta rgy esetben jó t. 

A mde tó bó l tavat lesz, nem pediglen tó t. 

Egyes sza mban kó  a kó , tó bbes sza mban kó vek. 

Nó nek nó k a tó bbese, helytelen a nó vek. 

 

Tó bbesben a tó  nem tó k, szabatósan tó vek, 

Aminthógy a csó  nem csó k, magyarfó ldó n csó vek. 

Anyó s ke rde  van ke t vó m, ezek tala n vó vek? 

Azt se tudóm mi a có , egyes sza mu  có vek? 

 

Csó k - ha adja k - sza za val jó , ez benne a jó . 

Hógyha neta n egy puszit kapsz, annak neve csó ? 

Bablevesed lehet só s, ne mely vinkó  savas, 

Nem lehet az utca hó s, magyarul csak havas. 

 

Miskólcón, a m Debrecenben, Gyó ró tt, Pe csett, Szegeden, 

Mire mindezt megtanulód, beleó szu lsz idegen. 

 

Agysebe sz, ki agyat mu t, ótthón í r egy mu vet. 

Tu t haszna l a mu te thez, nem pediglen tu vet. 

Munka uta n fu vet nyí r, ve letlen sem fu vet. 

Va gy fu ti a mu tó snó t. A mu tó t a fu tó . 

Nya rón nyí r a tu zeló , te len nya rral fu t ó . [...]  

 

Egyesben a vakóndókók vakónd avagy vakóndók? 

Hasónló ke p helyes lesz a kanón meg a kanónók? 

Ne mileg vagy nemileg? Gyakóri a gikszer. 

"Kedves egesz seggedre!" kó szó nt a sve d mixer. 

Arab dia k magólja: "teve d, te ve d, te ved, 

Merje l me rni me rte kkel, mertek, merte k, me rtek. 

Pisti í gy szó l: "Kimósta anyuka m a ka dat!" 

Viszónza sul kimóssa anyuka d a ka mat? 

O vóda sók ragóznak: "Enye m, enye d, enye ", 

Nem tudja k, hógy helyesen: tie m, tie d, tie . 

 

A magyar nyelv, reme lem meggyó ztelek bara tóm, 

Ku ló n leges-legszebb nyelv, kerek e nagy vila gón.  

BENCZE IMRE: E DES, E KES APANYELVÜ NK  

/részlet/  

A MAGYAR NYELV NAPJA 

ALKALMA BO L 
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KEDVES MAGYAR TANA R Ü R! 

Ez a kedves megszó lí ta s ólyan egye rtelmu nek tu nik.  

Valamelyik dia k í rta tana ra nak.  Igen a m… de 

egye rtelmu , hógy mit akar póntósan móndani? 

Kedves Magyar tana r u r!  Teha t Magyar az a csala di 

neve a tana rnak? Igen, mert nagybetu vel í rja azt, hógy 

Magyar.  Ez egy csala di ne v.  De viszónt: 

Kedves magyar tana r u r! Ezzel azt szeretne  kifejezni, 

hógy a tana r magyar nemzetise gu , teljesen fu ggetlenu l 

attó l, hógy mit taní t.  Ha ku ló n í rjuk, az a le nyeg, hógy 

hónnan sza rmazik, magyar tana r, az azt jelenti, hógy 

nemzetise ge magyar.  Lehet, hógy lengyelt taní t, 

spanyólt, vagy angólt. 

Viszónt ha azt í rjuk, hógy “Kedves magyartana r u r!”  

Itt ma r tudjuk, hógy szakta rgya a magyar, hógy ez a 

tana r a magyar nyelv taní ta sa val fóglalkózik.  

Tudniillik van argentin magyartana r: argentin 

nemzetise gu  tana r, aki a magyar nyelvet taní tja. A ZIK-

ben sók van beló lu k! Az egybeí ra s e s a ku ló ní ra s 

rejtelmeiró l sókat taní t nekem Herna di Sa ndór, egy 

magyar magyartana r! 

Mindg u jra e s u jra felmeru l a ke rde s: hógyan í rjuk 

helyesen? 

“Megvan a csala d ó ró me.  Dezsó t felvette k az 

egyetemre.  Mindenki meg van vele ele gedve.”  

Kezdó dik a vita.  Az elsó  megvan: egy szó ? ke t szó ? Ha t 

bizóny egy szó nak kell í rni a megvan, megvólt, 

meglesz, meglett, meglenne igealakókat, ha a móndat 

a llí tmanyake nt ó na lló an, egymagukban haszna ljuk 

ó ket (predicadó). Az az ige, hógy “megvan”, annyit 

jelent le tezik, e s ezt egybeí rjuk.  Pe lda k: Megvan ra  a 

lehetó se g.  Megvólt bennu k a jó sza nde k.  Meglesz, amit 

kí va nt. Mi tó rte nik a ma sódik “meg van vele ele gedve” 

szó szerkezettel?  Ha egyszer egyu tt kell í rni, akkór 

ma skór is egyu tt í rjuk.  Nem igaz? Erre a va lasz az, 

hógy NEM! 

BENEDEK ZSÜZSI 

EGYÜ TT VAGY KÜ LO N? 

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRO L 
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Mie rt nem? Mert ebben a ma sódik esetben a “meg” 

igekó tó  nem arra vónatkózik, hógy van, hanem arra, 

hógy ele gedve.  A “van” szó cska e ppen sze tszedi azt a 

melle kne vi igenevet (participió), hógy megele gedve.  A 

le nyeg móst az, hógy megele gedve, nem pedig az, hógy 

megvan. 

Hógyha hasónló  esetekben ke telyeink ta madna nak az 

egybeí ra st illetó leg, alakí tsuk a t tagadó  móndatta : 

Meg van ele gedve:   nincs megele gedve. 

Meg van fó zve:  nincs megfó zve 

Megvan az e tel:  nincs meg az e tel. 

Megvan a va lasz:  nincs meg a va lasz 

Meg van só zva:   nincs megsó zva 

I gy vila gós, ugye, hógy a meg szó cska mihez tartózik. 

Amikór a le tige hez tartózik, hógy van, akkór 

egybeí rjuk, amikór la tjuk a tagadó  móndatban, hógy a 

melle kne vi igene vhez tartózik (megele gedve) akkór 

tudjuk, hógy ku ló n kell í rni.  

De ez nem minden!  Olyan sókszór ke telkedem e n is, 

hógy móst egybeí róm vagy sem? 

Ügye emlí tettem ma r az igekó tó ket.  Ez egy szó tag 

amit az ige hez kó tó k (teha t egybeí róm, hózza kó tó m) 

e s az ige ma s tartalmat kap.  Pe lda ul „megyek“ . Ez az 

ige halada st fejez ki, haladók.  Viszónt ha felmegyek, 

akkór felfele  haladók, ha lemegyek, akkór lefele  

haladók, kimegyek, akkór valahónnan kifele  haladók, 

stb. 

Eddig e rthetó .  De vegyu k azt az ige t, hógy „fógad“.  

Elfógad, befógad: ezek egye rtelmu en igekó tó k. E s mi 

tó rte nik azzal, hógy “szó t fógad”? Ez is igekó tó ? 

Egybeí róm?  Igen? Nem?  Mie rt?  Ku ló ní róm! Mert 

ebben az esetben nem egy igekó tó , hanem egy 

ta rgyeset kapcsóló dik az ige hez.  

Mi az, hógy „ta rgyeset“?  Egy fó ne v amelynek van T 

betu je.  „Szó T“:   ez ta rgyeset.  Ilyenkór nem í rjuk 

egyu tt. 

Ne ha ny pe lda: „kezeT“ fóg, „tu zeT“ gyu jt, „szí nT“ vall, 

„sza móT“ vet, „rendeT“ rak.  Ezeket ku ló n í rjuk! 

E s hógyan í róm azt, hógy ke zbe vesz? munka ba le p?  

Ku ló n?  Igen! Ku ló n!  Mie rt? 
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Mert az a szó , hógy „ke zbe” az  hata rózó szó . (egy 

hata rózó szó  arra a ke rde sre felel, hógy hól? hóva? 

hónnan?) Teha t, amikór egy fó ne vhez hózza tóldók 

ólyat, hógy ba/be/ban/ben/bó l/bó l/ra/ró l/tó l/tó l, e s 

egy hata rózó szó  keletkezik, akkór ezeket ku ló n í rjuk 

az ige tó l. 

Szó val akkór:  szó ba keru l, tóllba mónd, vita ba sza ll, 

fra szba esik, ve ge re e r, szí ve re vesz, u tnak indul, 

való ra va lt, sza món ke r, zókón vesz,  fe rjhez megy, 

ke zhez kap, sí rva fakad, pórra  e g.  Ezeket ku ló n í rjuk! 

Nós, fóglaljuk ó ssze: 

1) Igekó tó ket egybeí rjuk az ige vel.  Bó nge sszu k ve gig 

az igekó tó ket: abba, agyon, ala , a t, 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 re szhez hata rózó szó  kapcsóló dik: 

ku ló ní rjuk: szí ve re vesz. 

3) Ha az igei re szhez ta rgy kapcsóló dik akkór 

ku ló ní rjuk: rendet teremt. 

Nagyón nehe z a magyar helyesí ra s.  E n is aha nyszór 

í rók, mindig tanulók valami u jat.  De ahhóz, hógy í rjak, 

mindig arra van szu kse gem, hógy ólvassak.  Olvasa s 

ne lku l nincs í ra s.  Az ólvasa s adja az ihletet, a kedvet, 

az eró t, a tudatót ahhóz, hógy í rjak. E s amikór ólvasók, 

akkór dó bbenek ra  egy-egy szaba lyra, akkór veszek 

e szre ólyasmit, amin azta n góndólkódóm, amit azta n 

bó nge szek, ami segí t, hógy helyesebben í rjak. 

Za ró góndólatke nt, hadd ide zzem Kóda lyt “A magyart is 

tanulni kell, még született magyarnak is.  Ha nem 

csiszolja, újítja folyamatosan, berozsdásodik.”   

Ne hagyjuk, hógy berózsda sódjón!   

Ütó góndólat: 

“Azt a nyelvet, amelyet ó ró kbe kaptunk, a t kell adnunk 

utó dainknak.  Nem lehetu nk hanyag ke nyelemszeretó k 

vagy ige nytelenek.  Ra nk tekintenek, megme rnek 

minket a ke só bbi sza zadók”.  Kósztóla nyi  

Forrás:  Hernádi Sándor “Helyesen, szépen, magyarul” 

című könyve. 
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 Zrínyi Ifjúsági Kör  

Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából 

FE NYESI TSÜ K A NYELVET, HOGY 

NE ROZSDA SODJON MEG MAGYAR 

NYELVTÜDA SÜNK 

BENEDEK LA SZLO NE  MICSINAY MA RIA 

A Zrí nyi Ifjú sá gi 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: ________     

Ke t bal la bas: ________ 

A maga feje uta n megy: ________      

Fu l ig e r  a sza ja: ________      

Hasban va llas: ________ 

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, eró feszí te sek ne lku l va rja 

az eredme nyeket (galamb) 

B) jó  eszu , gyórs felfóga su  (bórótva) 

C) gó gó s, bu szke, lene z ma sókat (órr) 

D) betegesen sóva ny (csónt; bó r) 
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Utótágöm áz előtágöd  

A vicc poénja a megfejtett szavak utolsó 

betűjegyeinek összeolvasásával alakul ki.  

 

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 t ja 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 

BE L  HA Z 

EGYEN  EMELE S 

HALA SZ  BO JT 

AGY  ÜRALOM 

ALAP  POMPA S 

CIGA NY  BONA 

A RNYE K  VA ROS 

REND  ADA S 

DAJKA  BESZE D 

SZALMA  E SZ 

BÜGYLI  NYITOGATO  

POSZ  KAS 

FEL-  TE T 

BETYA R  SZO  

HENTES  CIKK 

VAK  POKLOS 

KÜTYA  Ü T 

! TALP  VALO  ! 

BÜ   PE NZ 
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Miért szánja valaki a szabadidejét a magyar nyelv 

tanulására, nyelvtudása tökéletesítésére?                        

A hírlap minden számában egy-egy tanítványomat 

kérdezem…  

Ez alkalómmal a Kászá testvéreket ke rdeztem. 

Paa l Magdólna mindha róm fiu unóka ja; Nicóla s, Tómas 

e s Lucas is tanul magyarul. 

Nicö válaszól a kérdésemre... 

Miért tanulsz magyarul? 

Aze rt, mert szerintem ez az egyik legjóbb mó dja 

annak, hógy kapcsóló djak a gyó kereimhez. Bu szke 

vagyók arra, hógy magyar vagyók; mindig kitu nó k a 

magyarsa gómmal, mivel itt Argentí na ban nem sókan 

vagyunk. Nagyón szeretem a magyar e teleket e s 

elkezdtem magyar zene t hallgatni. 

Tömi válaszól a kérdésemre... 

Miért tanulsz magyarul? 

A ba tya mhóz hasónló an a csala dóm miatt, e s aze rt, 

hógy megismerjem a tó rte nete t. Ü gy góndólóm, hógy 

ez nagyón fóntós minden rókónómnak e s eze rt nekem 

is. Bu szkese ggel tó lt el, hógy magyar vagyók, meglehet, 

hógy kicsi órsza g, nem ólyan ismert, mint pe lda ul 

Ne metórsza g, de mivel kevesen ismerik, e rdekló de st 

kelt az emberekben. Sza mómra Magyarórsza gban a 

legjóbban a tó rte nelme e s az e telei tetszenek. 

MIE RT E PPEN MAGYARÜL?       

Szabadidőben magyar nyelvtanulás 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

Kasza Lucas, Kasza Tómas e s Kasza Nicóla s 



33 

 

Egy e letvida m, tettreke sz, kó zvetlen, nyitótt, 

bara tsa gós hó lgyet ismertem meg Parti Adrienn 

szeme lye ben, akinek a neve t ma r tala lkóza sunk eló tt is 

tó bb alkalómmal hallóttam a magyar kó zó sse g 

tagjaitó l. Tudtam, hógy jó  kapcsólatót a pól Buenós 

Aires magyarsa ga val, hógy hól nagykó vetfelese gke nt, 

hól bara tke nt aktí v szerepet va llal az e letu kben, 

ele rhetó , lehet ra  sza mí tani. Milyen fóntós kvalita sók 

ezek a mai vila gban, e s milyen u dí tó , hógy mindezen 

tulajdónsa gók egy ilyen kulcsfóntóssa gu  pózí ció ban 

le vó  emberhez, egy nagykó vet felese ge hez tartóznak. 

Tala n nem ilyen ke p e l a legtó bb emberben egy 

diplóma ciai ke pviselet vezetó je nek felese ge ró l. De 

hógyan is e li meg e szerepe t, az argentin 

mindennapókat, azt, hógy a fe rje karrieru tja hóz 

illeszkedve, ezu ttal 12.000 kilóme terre 

Magyarórsza gtó l kellett megteremtenie az ótthón 

melege t.  Adriennel besze lgettem.  

Hány éve vagytok már „úton", különböző diplomáciai 

missziókban? 

2012 ó ta, azaz 8 e ve ja rjuk a vila gót. Anglia ban vóltunk 

2 e s fe l e vet 2 gyerekkel, azta n jó tt Ecuadór szinte n 2 

e s fe l e v, ahóva ma r csak egy gyerekkel mentu nk, s itt 

2017 augusztusa ó ta vagyunk, de ma sfe l e ve ma r csak 

kettecske n, gyerekek ne lku l. 

PARTI ADRIENN 
NAGYKO VETFELESE GGEL 

BESZE LGETTEM 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 

 Parti Adrienn fe rje vel, Dr. Gele nyi Csaba nagykó vettel 
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Meg lehet ezt szokni? Bele lehet jönni az 

„újrakezdésekbe”?  

Ha t megszókni szerintem nem, de belejó nni, azaz 

megpró ba lni zó kkenó mentesen lebónyólí tani tala n 

igen. Egy mindenesetre biztós, hógy nem felte tlenu l 

egyszeru  a majd 3 e venke nti u jrakezde s. Hiszen 

ilyenkór nem csak u jrakezdu nk valamit, hanem le is 

za rul egy szakasza az e letu nknek. 

Nagyon oda kell figyelnünk ilyenkor egymásra, 

különösen a gyerekekre. 

A gyerekeknek, aka rmekkóra k is, nem biztós, hógy 

kó nnyu  elfógadni ezeket az u jrakezde seket, me g akkór 

se, ha e rtik vagy móndjuk ma r nagyja bó l megszókta k a 

diplómata e let „viszóntagsa gait”.  Emle kszem, amikór 

a 17 e ves Kristó f megtudta, hógy ju liusban Ecuadórbó l 

Argentí na ba megyu nk, azaz egy e vvel hamarabb e r 

ve gett az ecuadóri misszió , e s nem is u gy, mint ahógy 

góndóltuk. E pp a reggeli ka ve ja t itta, amikór Csaba 

reggel kapta a „hí rt”, hógy pa r hó nap mu lva ira ny 

Argentí na. Csupa n annyit móndótt egy pó ttyet 

me rgesen: „Nem igaz! Nem lehetne, mondjuk csak 

egyszer megvárni, hogy nyugodtan befejezzem a sulit 

egy országban?” Ha t igen, sókan ebbe nem is 

góndólnak bele, hógy ezeknek a gyerekeknek szinte 

egyik percró l a ma sikra nem csak egy ma sik iskóla ban 

kell fólytatni a tanulma nyaikat, de egy ma sik órsza g 

teljesen ma s kultu ra ja ban kell mega llniuk a helyu ket, 

ahól ra ada sul ma s nyelven besze lnek az emberek. 

Elveszí tik a bara taikat, a szóba juk meghitt hangulata t, 

u gy e rzik kiszakí tóttad ó ket a biztónsa gós 

kó rnyezetu kbó l e s azta n bedóbtad ó ket az 

ismeretlenbe.  

 Egyu tt a csala d 
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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 u j kiku ldete s kezdó dik az 

e letu nkben, e n mindig kie lhetem a fe szekraka si 

ó sztó nó m, ami egye bke nt te nyleg bóldógga  tesz. 

Szeretem rendezgetni, alakí tgatni a lakó -

kó rnyezetu nket. …az ótthón melege nem puszta n ez! 

Argentí na ban azónban nagyóbb vólt a kihí va s, mint 

eddig, mert ezu ttal nem csupa n egy ótthónt, de egy 

Rezidencia t kellett „kialakí tani”, amelyben 

mindennapjainkat kell e lju k, de ugyanakkór 

reprezenta ció s szempóntókbó l is me ltó  kell legyen 

Magyarórsza ghóz. Izgalmas vólt, amikór bóntógattam 

ki a dóbózókat, ne zegettem a bu tórókat, amik a re gi 

rezidencia ró l tó bb mint fe l e vre egy rakta rba keru ltek. 

Ha t, nem vólt kis feladat, egyszer-ke tszer fógtam is a 

fejem, mert sajnós a bu tórók, a festme nyek, 

pórcela nók, szó nyegek a llapóta nem e ppen vólt jó nak 

móndható , de azt hiszem sikeru lt a feladatót 

mególdanóm. Ma ra a bu tórók a thu zva, felpólí rózva, a 

festme nyek restaura lva, a megmenthetó  szó nyegek 

sze pen kitisztí tva, a Herendi e s Zsólnay pórcela nók 

pedig tiszta n sórakóznak a vitrinekben. Szeretem ezt a 

laka st, ahól nem csak ótthón, de nagyón jó l e rzem 

magam, e s szerintem ezzel í gy van az is, aki az elmu lt 

e vekben a Rezidencia vende gszeretete t e lvezte. 

Emle kszem, amikór eló szó r jó ttek hózza nk az 

argentí nai magyarók, csak annyit móndtak, hógy „ha t 

igen, la tszik az asszóny-ke z”. 

 

 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 nagykó vet felese gek felke szí tó je n sza munkra 

vila góssa  tette k, hógy mit va r el tó lu nk a 

Ku lu gyminiszte rium: haza nk ke pviselete t a fógadó  

órsza gban a lehetó  legtó bb fó rumón, a nagykó vet 

munka ja nak ta mógata sa t a nap 24 ó ra ja ban, 

reprezenta ció s megjelene st, prótókóll eseme nyek 

megszerveze se t, kultura lis rendezve nyek 

zó kkenó mentes lebónyólí ta sa hóz való  maxima lis 

segí tse get, ma s nagykó vetse gekkel való  fólyamatós e s 

jó  kapcsólattarta st valamint infórma ció csere t. Ezzel a 

feladattal e n maxima lisan tudtam azónósulni. 

Igyekeztem mind a magyar kó zó sse gben, mint a 

diplóma ciai e letben megfelelni az elva ra snak.  

Ezen felu l u gy e reztem, me g belefe r az idó mbe egy kis 

plusz teve kenyse g is: ma sfe l e vig, 2018 tavasza tó l 

2019 ve ge ig az ADEA, azaz az Argentí na ba Akkredita lt 

Nagykó vetek Ha zasta rsainak Egyesu lete (Asóciació n 

de Espósó(as) de Embajadóres acreditadós en 

Argentina) elnó kse gi tagja vóltam. Ke theti 

rendszeresse ggel szerveztu k a prógramjainkat, amik 

kó zó tt kultura lis, tudóma nyós, ismeretterjesztó , illetve 

jó te kónysa gi rendezve nyek egyara nt vóltak. Sajnós az 

Argentí na ban hata lyós tó rve nyek miatt jelenleg a 

szervezet „alvó -a llapótban” van.  

Argentí na ba Akkredita lt Nagykó vetek Ha zasta rsainak Egyesu lete  
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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 e letfórma ilyen, nem nagyón tudsz 

rajta va ltóztatni, szerintem. A ku lszólga lat, ahógy a szó  

móndja, egy szólga lat, valamilyen ce l e rdeke ben. 

Csaba t vónzótta a ku lfó ldi munkalehetó se g, ami 

megadatótt neki, mi pedig ta mógattuk ebben. O  ma ra 

eljutótt a diplómata karrier csu csa ra, a gyerekek 

megtanultak ke t nyelvet, megismertek ne ha ny ku lfó ldi 

kultu ra t, ra jó ttek mi a jó  a nemzetkó zi óktata si 

rendszerben, s a vila g szinte miden ta ja n vannak 

bara taik. Az e letu k szí ntere kita gult. E n 

ta mógathattam e s segí thettem ó ket a ce ljaik 

ele re se ben, mellettu k vóltam, sza mí thattak ra m, s ez 

bóldógsa ggal tó ltó tt el, de persze ne mi lemónda ssal is. 

De a lemónda s szó  sza mómra nagyón negatí v tó lte ssel 

bí r, mí g a ku lszólga lat e s a vele ja ró  e letfórma nem 

róssz, hanem csak ma s, mint a tó bbi feladatkó r. Ahógy 

egy miniszter vagy egy ha róm mu szakban dólgózó  

munka s e lete is ma s, mint móndjuk egy u gyve de  vagy 

egy tana re . E n inka bb azt móndana m, hógy ez az e let a 

maga ne ha móstóha nak tu nó  kó ru lme nyei mellett 

rengeteg sze pse ggel van tele, amit tudnunk kell 

pózití van mege lni e s ó ru lni ezeknek a pillanatóknak, 

hiszen mi va lasztóttuk. S amit mi jelen esetben 

lemónda ske nt e lu nk meg, móndjuk, hógy egy e vben 

a ltala ban csak egyszer tudunk hazamenni 4-5 he t 

szabadsa gra, arra a ma sik ember meg azt móndja, 

hógy „u risten, ennyi szabadsa g egyben?!” De hógy ez 

az idó szak, való ja ban hógy telik neku nk, az nem 

felte tlenu l hasónlí t egy nyugódt nyarala shóz. De 

szerintem ve gsó  sórón mindannyian a nyertesei 

vagyunk az elmu lt 8 e vnek, annak ellene re, hógy az 

eleje n a gyerekek egya ltala n nem lelkesedtek az 

ó tlete rt. 

Mi tenne  gó rdu le kenyebbe  a visszate re st? Tala n a 

diplómata hózza tartózó k jógi helyzete nek rendeze se.  
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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 szólga latunk e vei alatt Magyarórsza gót 

ke pviselju k, amire e n nagyón bu szke vagyók. E n nem 

ja tszóm szerepet, hanem ó nmagamat adóm, nem 

tudók ma s lenni, mint amilyen vagyók, de persze 

vannak dólgók, amikre egy kicsit jóbban figyelek. 

Eló szó r is fóntós a ku lsó se g: amikór ke szu ltu nk 

Argentí na ba, azt móndtam Csaba nak, hógy szeretne k 

ne ha ny magyarós ruha t venni magamnak, mert 

me giscsak a nagykó vet felese ge nem vehet fel ba rmit, 

nó pla ne, hógy ekkóra a magyar kó zó sse g. Ekkór me g 

azt hittem, hógy ez csak egy idó szakós divat-dili lesz 

na lam, re szben a titulus miatt, re szben mert meg kell 

felelni Magyarórsza g elva ra sainak. De nem í gy lett. E s 

eze rt egy e letre ha la s leszek, mert nagyón 

megszerettem a magyarós mótí vumókkal dí szí tett 

ruha kat. Ez nagyban Katrics Krisztina nak kó szó nhetó . 

Bartó k fe rfikó russal, 2018. augusztus  

Eó tvó s Pe ter zeneszerzó vel, 2018. ma rcius  
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Katrics Krisztina csóda s ruhakó lteme nyei fólytón 

fólyva st elvara zsólnak. Sóha nem góndóltam vólna, 

hógy egyszer paló c, vagy kalócsai hí mzett ruha im 

lesznek. El se hiszed milyen csóda s e rze s egy-egy ilyen 

darab visele se, legyen ez egy egyszeru  kardiga n, egy 

zakó , vagy egy csinós ruha. Mi ótthón nem is tudjuk 

mekkóra e rte k ez, ami ótt hever a szemu nk eló tt, 

karnyu jta snyira tó lu nk. El kellett jó jjek ótthónró l 

12.000 km-re, hógy ra jó jjek, hógy e rte kelni tudjam a 

magyar fólkló r mótí vumait. Emle kszem az egyik elsó  

rendezve nyen egy hó lgy megke rdezte tó lem, hógy mit 

fógók viselni a Cserke szba lón: „Te móndd, van neked 

rendes ruha d?”, tala n emle kszik az illetó  is, mert kicsit 

megu tkó ztem a ke rde sen, de azt hiszem ve gu l nem 

hóztam sze gyent Magyarórsza gra, e s az argentí nai 

magyarók is ele gedettek velem az ó ltó zkó de semet 

tekintve.   

Azta n fóntós a viselkede su nk: a magyar kó zó sse gben 

szeretem azt kimutatni, hógy ótthón e rzem magam 

velu k. E s ez í gy is van. Szeretek velu k lenni, szeretek 

kó tetlenu l, bara tsa gósan besze lgetni mindenkivel, egy-

egy jó  szavam, vagy egy mósóly minden kedves 

magyar hónfita rsunknak ja r. Igyekszem mindenkit 

meghallgatni e s mindenkire egyara nt ódafigyelni, 

tudatósan tó rekszem a jó  viszóny kialakí ta sa ra. Ha 

segí tse get, tana csót ke rnek, segí tek, ha kó zvetí te st 

ke rnek Csaba fele , akkór kó zvetí tek, ha a ve leme nyem 

ke rdezik egy ke nyesebb te ma ban, u gy fóglalók a lla st, 

hógy igyekszem egyik felet sem pa rtfógólni, mert ez 

nem a mi dólgunk. 

 Innóva ció s Róadshów, 2019. szeptember 
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Pró ba lóm u gy alakí tani az e letu nket, hógy minden 

meghí va snak eleget tudjunk tenni, ami persze nem 

mindig sikeru l, mert nem tudód magad tó bbfele  

szakí tani.  

Az egye b prótókólla ris rendezve nyeken a diplómata k, 

a va rós, az órsza g vezetó ivel, pólitikusaival, a 

gazdasa gi e let szerepló ivel persze kicsit ma s a helyzet, 

de itt is ó nmagam adóm, semmi szí nja te k. Az elsó  

benyóma s sókat sza mí t, de amint megismerem az 

embereket, tudóm, kivel lehet sugdóló zni, kitó l lehet 

ke rni e s kivel lehet csak 2 le pe s ta vólsa gbó l kicsit 

kime rtebben, kómólyabban besze lni, ki kit ismerhet, 

vagy ki tud bemutatni valakinek, aki valamie rt fóntós 

lehet neku nk. A kapcsólatók gyórsan kialakulnak e s 

megmaradnak a ku lszólga lat ideje re, só t van, ami 

bara tsa gga  va lik, illetve tóva bb e l.  

 Schmitt Pa l la tógata sa, 2018. óktó ber 

 De l-Amerikai Diaszpó ra Ta bór, 2019. ju lius 
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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 esetu nkben az a llóma shelyeken a csala d sem vólt 

a llandó , hiszen vóltunk ne gyen 2 e s fe l e vet, ha rman 4 

e vet e s ketten ma sfe l e vet. S mindig hirtelen jó tt a 

va lta s, nem va rt fórdulatókat genera lva, ami nem is 

egy mególdandó  feladatót hózótt maga val. Ehhez 

fóntós vólt, hógy tudjuk ba rmikór, ba rhól e s 

mindenben sza mí thatunk egyma sra. Ez ma is í gy van.  

Szerintem azónban a csala d Magyarórsza gón is egy 

ugyanólyan za rt kó zó sse g, mint a diplómata e letet e ló k 

sza ma ra. A ke rde s az, hógy ez a kis kó zó sse g, azaz a 

csala d tagjai hógyan e lik meg a mindennapjaikat, a 

kó zó s e lme nyeiket, mennyire sza mí thatnak egyma sra 

jó ban-rósszban, s ez inka bb a csala d egye ni 

hózza a lla sa tó l, szócia lis, kultura lis e s valla si 

bea llí tóttsa ga tó l fu gg, nem pedig attó l, hógy 

fó ldrajzilag hól van. Persze a diplómata csala d 

a ltala ban csak szu ló kbó l e s gyerek(ek)bó l a ll, mí g 

ótthón a csala d ta gabb, nagyszu ló k, kó zeli s ta vóli 

rókónók kó zó sse ge. De ma, az internet vila ga ban nem 

ismeru nk hata rókat, a csala d ba rmely ta vóli tagja t 

percek alatt, virtua lisan ugyan, de magunk melle  

tudjuk vara zsólni. 

 Ifju sa gi Olimpia, 2018. óktó ber 
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Olyan országban vagy nagykövetfeleség, ahol jelentős 

létszámú magyar közösség él. Miben segíti, esetleg 

sokszorozza ez meg a munkát? 

Inka bb megnehezí ti, mert tó bbszó r kell nemet 

móndanunk, mint szeretne nk. A diaszpó ra itt fó leg 

he tve ge n e li meg magyarsa ga t, ami azt jelenti, hógy 

gyakórlatilag szinte minden prógram a he tve ge kre 

kóncentra ló dik. Persze az a tfede sekre igyekeznek 

figyelni a szervezetek, amikór e ves prógramjukat 

ó sszea llí tja k, eze rt van, amikór he tkó znap is akad egy-

egy rendezve ny. A jelentó s le tsza mu  magyar kó zó sse g, 

amit móndta l, minimum egy tucat szervezetet jelent 

Buenós Airesben. Góndólj csak bele! Ez teha t azt 

jelenti, hógy gyakórlatilag minden percu nket velu k 

tó lthetne nk a he tve ge n, valamint tóva bbi 1-2 este t 

minden he ten. Ezek az ó sszejó vetelek e s rendezve nyek 

egytó l egyik ó ró mmel tó ltik el a szí vem, teha t ha 

tehetju k, megyu nk, e s eleget teszu nk minden 

meghí va snak. Persze mivel ma s prógramjaink is 

vannak, valamint ne ha megesik, hógy maga nember is 

lenne l, fa jó  szí vvel ugyan, de vissza kell utasí tsunk 

ne ha ny meghí va st.  

Ez a legnehezebb, nemet móndani, egy ólyan dólógra, 

amire igent szeretne l. 

Amit móst móndtam, az mind a mu ltra vónatkózótt. 

Ma ra ma r nem igaz.  

A Cóvid-19 ma rciusi megjelene se ó ta minden 

prógramót, ó sszejó vetelt, szeme lyes kóntaktust 

ige nyló  rendezve nyt betiltóttak Argentí na ban, csak 

u gy, ahógy a vila g ba rmely ma s ta ja n.  

Cserke szba l, 2018.  



43 

 

Móst e rzem igaza n, hógy mennyire hia nyóznak ezek a 

zsu fólt hetek e s he tve ge k! Hia nyóznak a kóncertek, a 

lí rai e s zene s estek, a kultura lis mu sórók e s kó zó s 

megemle keze sek, a kia llí ta sók, az ó sszejó vetelek e s 

vacsóra k, a kó zó s ke szu ló de sek egy-egy u nnepre, a 

gyerekek e s cserke szek mósólya, vagy a Cserke szba l. 

Szeretne k neveket emlí teni, hógy ki mindenki 

hia nyzik, de nem merek, mert fe lek, valakit esetleg 

kihagyne k.  

Móst csak itthón u lu nk, s emle kezu nk arra, milyen is 

vólt tavaly ilyenkór. Tala n óktó ber, a tavasz hóz egy 

kis va ltóza st, ahógy Euró pa ban is hózótt a nya r. 

Bí zzunk benne, hógy hamarósan u jra szeme lyesen 

tala lkózhatunk, ami biztós nagyón-nagyón meg fógja 

sókszórózni a munka nkat, ma r amennyiben ezt 

munka nak lehet nevezni, de í ge rem, nem móndunk le 

semmilyen meghí va st! Megyu nk mindenhóva, 

terme szetesen betartva a kórma ny a ltal eló í rt 

prótókóllt. 

A közösség tagjaival beszélgetve úgy hivatkoznak rád, 

mint aki aktívan vesz részt a közösség életében. Milyen 

feladatokat vállaltál magadra? 

Igen, ahógy az eló bb is móndtam, e n mindig ó ró mmel 

mentem, ha hí vtak. Ha megkerestek valamilyen 

ke re ssel, azt igyekeztem megtenni, de semmilyen 

rendszeres elfóglaltsa gót jelentó  feladatót nem 

va llaltam magamra, hiszen u gy e rzem ez nem az e n 

dólgóm. E n inka bb csak egy me dium, egy kó zvetí tó  

szerettem vólna a kezu kben lenni, amit haszna lhatnak, 

ha akarnak. 

 Leidemann Sylvia val 2019 decembere ben 
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I gy eló fórdult, hógy segí tettem móndjuk a hu sve ti 

ke szu ló de skór tója st festeni a gyerekekkel, vagy 

Kara csóny eló tt szalóncukrót e s me zeskala csót 

csina lni, vagy esetleg ódaadtam az a ltalam haszna lt 

recepteket. De nem vóltam aktí v szerepló je egyetlen 

rendezve nynek se, amit a magyar kó zó sse g tagjai 

szerveztek, csupa n ótt vóltam a Nagykó vet óldala n, 

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? 

Egyesu lt Kira lysa g, Lóndón – ez vólt a legnehezebb, 

Anglia bó l minden nagyón-nagyón hia nyzik. Annyira, 

mint Magyarórsza gró l. Innen nem egy dólgót hóztam 

magammal a szí vemben, hanem minden pillanata t az 

ótt tó ltó tt idó nek, legyen az egy esó s, szeles nap, egy 

mise a Canterbury Katedra lisban vagy egy se ta a 

gyerekekkel a Hyde Parkban. Ima dtam ótt lenni, 

ba rmikór visszamenne k. 

Ecuadór, Quitó – Ecuadórt nehezen e ltem e s e rtettem 

meg, de ma ma r nagyón ó ru ló k, hógy megismerhettem 

ezt a csóda s órsza gót, ahól a terme szet sze pse ge 

ragadótt maga val. Szí vembe za rtam a Galapagós 

szigeteket, ahól e n vóltam a ketrecben e s az a llatók 

vóltak szabadón, illetve az Amazó niai ó serdó ben e ló  

gyerekeket. Hózza juk ba rmikór ó ró mmel menne k 

vissza, nem tudna elijeszteni 1000 szu nyógcsí pe s se.  

Argentí na, Buenós Aires – mit vinne k magammal? 

Tala n e rdekesnek hangzik, de dulce de lechet, vagy 

mate tea t biztós nem, inka bb a Malbecet va lasztana m. 

Viccet fe lrete ve Argentí na bó l a magyarók magyarsa g-

szeretete t fógóm hazavinni e s megmutatni a 

magyarórsza gi magyaróknak. Sóse felejtem el, amikór 

meghallóttam eló szó r a magyar himnuszt az ó  

sza jukbó l. Kó nnybe la badt a szemem.   
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Miben leled itt Argentínában örömöd?  

Magyarók, terme szet, asadó. 

Nagyón szeretek a hónfita rsainkkal besze lgetni, aka r 

egy jó  kis asadón egy póha r finóm Malbec mellett. 

Kó ztu k lenni, hallgatni a tó rte neteiket e s elcsóda lkózni 

azón, hógy mennyi re gi emle ket ó riznek a szí vu kben 

Magyarórsza gró l, a magyarókró l. A diaszpó ra tagjai 

kó zó tt e lve kita gult annak a jelente se sza mómra, hógy 

mit jelent magyarnak lenni e s, hógy kik vagyunk mi 

magyarók ezen a vila gón. Mi mindannyian egy 

nemzetnek a re szei vagyunk, mindannyian magyarók 

vagyunk, csak ó k ma ske ppen e lik meg a 

magyarsa gukat, mint mi, mikó zben az ó  magyarsa guk 

ugyanólyan le tjógósult u gy ahógyan van, mint az 

enye m. E s ez egy ó ria si e lme ny. 

Hogyan éled meg a karantént? 

Mint ba rki ma s, e n is nehezen. A beza rtsa g, a 

ta vólsa gtarta s senkinek se kellemes dólóg, de ez nem 

diplómata felese g specifikus. Szó val nem szeretem a 

karante nt, de lassan tala n kezdem megszókni, e s 

pró ba lóm u gy felfógni, mint egy u j szakasza t az 

e letu nknek, ami, ahógy egyszer elkezdó dó tt, egyszer 

ve get is e r majd. Ha nem lenne internet, nem is tudóm, 

mi lenne. Ez móst ó ria si segí tse g mindenkinek a 

munka, a szó rakóza s e s a tanula s tere n egyara nt.  

E n inka bb pó rgó s alkat vagyók, nem ólyan, aki meg tud 

u lni egy helyben aka rcsak 10 percig. Eze rt igyekszem 

elfóglalni magam mindenfe le vel: su tó k, fó zó k, ólvasók, 

besze lgetek a re gi e s u j bara taimmal, azaz teszek-

veszek ege sz nap. Pe lda ul sóha nem góndóltam vólna, 

hógy egyszer kenyeret fógók su tni. De ez is 

bekó vetkezett, s a “kenyereimnek” ó ria si sikere lett 

magyarók e s nem magyarók kó zó tt egyara nt, amire 

nagyón bu szke vagyók.  

Viszónt, mint nagykó vet felese g, te tlense gre vagyók 

í te lve ezekben a napókban. Nincsenek 

rendezve nyeink, diplóma ciai tala lkózó k, 

ó sszejó vetelek, jó te kónysa gi e s kultura lis eseme nyek. 

Persze a pande mia eleje n, a te l kezdetekór mi is 

pró ba ltuk a szege nyeket segí teni e lelmiszer adóma ny, 

vagy ruha gyu jte se vel, de ez ma s, mint amikór egy 

jó te kónysa gi teade luta nt szerveztu nk egy-egy ce l 

e rdeke ben, vagy ha tra nyós helyzetu  gyerekekhez, 

mózga sse ru lt emberekhez mentu nk e s pró ba ltunk 

nekik segí teni. 
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Ine s-t a la nyai, Priscila e s Ame lie re ve n ismertem meg. 

Ke t mósólygó s, csupaszí v, kiegyensu lyózótt kisla ny, 

akikbó l az a harmó nia a rad, amit Ine s-zel szeme lyesen 

is tala lkózva tapasztaltam. Finóm, ige nyes, mu velt nó , 

aki kó vetkezetes kitarta ssal felnó ttke nt tanulta meg a 

magyar nyelvet. Pe ldae rte ku , ahógyan a la nyait, 

fe rje vel, Jacintó val nevelik. Ez az interju  lehetó se get 

adótt arra, hógy kó zelebbró l is megismerjem. 

Mesélsz egy kicsit a családodról? Anyukád és Apukád is 

magyar származásúak? 

Anya m, Benedek A gnes, Budapesten szu letett 1937-

ben, ahógyan a ba tyja ifj. Benedek La szló  is, 1936-ban. 

Nagyapa m, Benedek La szló , vegye szme rnó k, 

Erde lyben szu letett. Nagymama m, Kópasz Vilma 

A gnes, magyar-ne met szakós tana r, Kunmadarasón 

szu letett. A csala d 1944. december 24-e n hagyta el 

Budapestet, majd 1945. ma rcius ve ge n 

Magyarórsza gót. Ne gy e vet tó ltó ttek Ausztria ban, 

1949. februa r 15-e n e rkeztek Buenós Airesbe. 

Apa m, Panzóne Rafael, Buenós Airesben szu letett. Apai 

nagyapa m, Felice Antónió Panzóne, De l-

Olaszórsza gbó l va ndórólt ki a huszas e vekben. Apai 

nagyanya m, Maria Luisa Musante Argentí na ban 

szu letett, de a szu lei E szak-Olaszórsza gbó l 

va ndóróltak ki, a tizenkilencedik sza zad ve ge n. 

A szu leim mindketten matematikusók e s az 

egyetemen (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) 

ismerte k meg egyma st. 1959-ben ha zasódtak meg.  

1960-61-ben ó sztó ndí jjal Chicagó ban vóltak. Ott 

szu letett Susana testve rem. 1962-1965 kó zó tt az 

egyetemen dólgóztak. Kó zben 1963-ban megszu letett 

Pabló testve rem.  

PANZONE INE S  

MESE L CSALA DRO L, 
IDENTITA SRO L 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 



47 

 

1966 eleje n E desapa m egy tanulma nyu tra u jabb 

ó sztó ndí jat kapótt az Illinóis Egyetemen, Ürbana ban 

(Üniversity óf Illinóis at Ürbana), majd ónnan a csala d 

1967 ju niusa ban te rt vissza Argentí na ba, azaz Bahia 

Blanca ba, ahól az Üniversidad Naciónal de Sur tana ri 

a lla st aja nlótt mindke t szu ló mnek. Ott szu letett Pedró 

testve rem 1970-ben e s e n 1977-ben. 

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? 

E n Argentí na ban szu lettem. Argentin vagyók. De 

nagyón szeretem a gyó kereimet e s bu szke vagyók 

ra juk, u gy a magyarra mint az ólaszra. Ezt a t akaróm 

adni a la nyaimnak. O k nagyón szeretik a magyar 

nyelvet, a magyar mese ket, a magyar e teleket e s a 

magyar ta ncót. De az, hógy ó k mit fógnak tóva bbadni 

az unóka inknak az a jó vó  titka. 

Ine s, Pedró, Pabló, Susana e s a szu leik, 2009. janua r 6.  

Ine s szu leinek aranylakódalma n, 2009. janua r 6.  
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Mit őrzött/őriz a családod a magyar kultúrából?  

Az ótthónunkba mindig jelen vólt Magyarórsza g, 

havónta jó tt a magyar u jsa g, anya mnak sók magyar 

kó nyve van. Tó bbek kó zó tt az “I nyesmester 

Szaka cskó nyve”. A magyar e telek mindig jelen vóltak: 

kara csónykór sóhase hia nyzótt a dió s patkó  e s a 

szalóncukór, s a tó ltó tt paprika, a szilva s gómbó c, a 

bableves, a vadashu s zsemlyegómbó cókkal, na meg a 

paprika s csirke galuska val gyakórta jelen vólt 

asztalunkón. Amikór kedves nagymama m december 

ve ge n lejó tt hózza nk, e s nya rón na lunk lakótt, mindig 

valami finómsa ggal ke nyeztetett minket. Emle kszem, 

hógy a kedvenc e des te szta im a tu ró s lepe ny, a 

dara zsfe szek meg a tóróny vóltak. 

E desanya m, Benedek A gnes Ilóna egy kimagasló  

matematikus, aki matematikus pa lya ja elismere se u l 

Có rdóba ban, tavaly kitu ntete st kapótt az Elemzó k XIV. 

Orsza gós Tala lkózó ja n (XIV. Encuentró Naciónal de 

Analistas). Kisla nyke nt az elsó  matematika ke pze se t 

dr. Nagy Sarólta tó t kapta, aki Budapesten dóktóra lt dr. 

Feje r Lipó t vezete se vel. Sa ri ne ni hí res egyetemi ta rsai 

kó ze  tartóztak Pó lya Gyó rgy e s Szegó  Ga bór, mind 

kiva ló  tagjai a magyar matematika iskóla nak. 

Ine s a fe rje vel Jacintó val, e s la nyaikkal Priscivel e s Ame lie-vel 
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Milyen volt Buenos Airesbe költözve belecsöppenni a 

magyar közösségbe? 

1999 ma rciusa ba e rkeztem Buenós Airesbe hógy 

befejezzem a zóngóratanulma nyaim a la lucila-i 

kónzervató riumban. Ve letlenu l ótt a 

zóngóratana rnó im Susana Kasakóff e s Sylvia 

Leidemann kóllega k vóltak. Egy gyó nyó ru  Steinway 

zóngóra a llt akkór a Hunga ria dí szterme ben, amit a 

tulajdónósa nem tudótt akkór helyszu ke miatt 

elhelyezni ótthóna ban, í gy egy idó re kó lcsó nadta azt 

Sylvia nak. Ott, a Hunga ria ban tudtam gyakórólni e s 

felke szu lni a felsó bb tanulma nyaimat  za ró  

vizsga ra. Benedek Zsuzsi unókatestve remne l laktam 

Olivósban, egy kis ku ló n lakószta lyban, a gara zs felett, 

amelyben me g a nagymama m tó ltó tte utólsó  e veit. A 

nagymama m az azt megeló zó  e vben halt meg. Onnan 

jó ttem-mentem biciklin a Hunga ria ba, ami szinte n 

Olivósban vólt. A keresztmama m, Benedek 

La szló ne  Micsinay Ma ria (Tí a Marika) is Olivósban 

lakótt, e s attó l fógva rendszeresen magyar ó ra kat 

adótt nekem. I gy kezdtem el magyarul is besze lni. 

Re szt vettem Sylvia Leidemann kó rusa ban is, ahól sók 

kedves embert ismertem meg a magyar kó zó sse gbó l. 

Szó val fó leg a zene vel kapcsólatós teve kenyse gekben 

vettem re szt a Hunga ria ban. Ke só bb, amikór Prisci, 

meg azuta n Ame lie megszu lettek, kezdtem 

bekapcsóló dni ZIK-be is.  

Zenészként hatással van/volt rád a magyar zene? 

Hallgatod magyar zeneszerzők műveit? 

Mindig nagy hata ssal vólt ra m a magyar zene. 

Anya mnak e s nagymama mnak vóltak magyar lemezei, 

pe lda ul a Csa rda skira lynó bó l re szletek, Liszt 

szimfónikus kó lteme nyei, na meg a gyermekdalók. 

Ezeket sókszór hallgattam (hallgattuk) kiskórómban. 

A felsó bb tanulma nyókat za ró  kóncert prógramja ba 

tó bbek kó zó tt a zsenia lis Ligeti Gyó rgy “Desórdre” 

cí mu  tanulma nya t is va lasztóttam. 
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Keve ssel az Buenósba való  e rkeze sem uta n Sylvia 

Leidemann kezembe adótt egy kb. egy kiló s bórí te kót 

tele magyar zene kí se retekkel, amiket nekem kellett 

ja tszanóm. Ez kisse  ke tse gbeejtett, mert nem tudtam 

hógy hógy fógók annyi mindent megtanulni! Ve gu lis 

Sylvia nak kó szó nhetó , hógy tó bb alkalómmal kí se rtem 

a kó rust, szó ló  e nekeseket e s ma s zene szeket. Az 

utó bbi idó ben Jacintó val a magyar hegedu -zóngóra 

repertóriumba is beleva gtunk. Szó val, persze hógy 

nagy befólya ssal van ra m a magyar zene!  

Ha jól tudom, a szerelem is a Hungáriában talált rád. 

Elmeséled hogyan ismerted meg a férjedet? 

Mieló tt felutaztam vólna Buenós Airesbe, aja nlótta k 

nekem, hógy hí vjam fel Jacintó Rónant, aki akkór ma r a 

la lucila-i kónzevató riumban tó bbede ves hegedu s 

taní tva ny vólt. Mikór felhí vtam megke rdezni, hógy 

ja tszhatna nk-e kamarazene t egyu tt, azt va laszólta, 

hógy nem!  

A Hunga ria ban kóncerteket rendeztek, a mu sórón 

magyar zene vel, aminek hí re t megla ttam a 

hirdetó ta bla n, amikór zóngóra t mentem gyakórólni. 

A prilis vólt, e s mivel ra e rtem, elmentem. Ke t magyar 

ruha ba ó ltó zó tt hegedu s Bartó k duetteket ja tszótt. Az 

egyik nyurga szó ke vólt, a ma sik zó mó k barna. A 

zó mó k barna Jacintó vólt. Ott ismerkedtu nk meg. O  is 

Olivósban lakótt, Zsuzsi unókatestve remtó l ha róm 

utca ra! 

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 la nyaim e lvezik a ZIK fóglalkóza sait e s az 

ó vóda t. Prisci nem megy az ó sszes aktivita sra, amit az 

ó  kórószta lya nak kí na lnak, hógy ne legyen tu lterhelve. 

Azt hiszem, hógy tala n e ppen eze rt jóbban e lvezi azt, 

amit csina l.  
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Mege rkezett a tavasz! A jó  idó , a napsu te s, a vira gzó  

fa k a terme szetbe szó lí tótta k a búenös áiresi lá ny- és 

fiúcserkészeket is. Az első nóvemberi hétvégén 

biciklire sza lltak, e s ja te kós kincskerese ssel egyu tt 

tekertek le a fólyó partra. A Bósque Alegre fa i 

nagyszeru  helyet biztósí tóttak a sza mha bóru hóz, ami 

egy nagyón u gyesen elbu jó  cserke sznek kó szó nhetó en 

dó ntetlennel ve gzó dó tt. O ru lu nk a szerveze snek, csak 

í gy tóva bb! Jó  munka t! 

KNAPECZ KATA 

HI R A CSERKE SZEKRO L 
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A Buenós Aires-i magyar nagykó vetse ggel 

egyu ttmu kó dve nóvember 3-a n virtua lis 

szimpó ziumót szerveztu nk Va ga si-Kóva cs Anna 

ó sztó ndí jas ta rsammal a Magyar Tudóma ny Napja 

alkalma bó l. Gr. Sze chenyi Istva n egye vi jó vedelme nek 

egy tudó s ta rsasa g megalapí ta sa ra tett felaja nla sa ra 

1825. nóvember 3-a n keru lt sór, emiatt 2003 ó ta 

hivatalósan ezen a napón u nnepelju k a magyar 

tudóma ny mu veló it e s eredme nyeit (a Magyar 

Tudóma nyós Akade mia ma r kóra bban is 

megu nnepelte e napót). A rendezve nnyel az vólt a fó  

ce lunk, hógy az argentin diaszpó ra ban e ló , illetve a 

diaszpó ra hóz szórósan kó tó dó  szeme lyek kó zu l 

ku ló nbó zó  diszciplí na k mu veló it szó lí tsuk meg: 

szakteru letu kre vezetó  u tjuk, legfóntósabb 

eredme nyeik ismertete se n tu l arra ke rtu k a 

meghí vóttakat, móndja k el, magyarsa guk, illetve 

kettó s, argentin e s magyar identita suknak milyen 

szerepet tulajdóní tanak pa lya jukban. Megható , nagyón 

tanulsa gós, egyu ttal felemeló  va laszókat kaptunk a 

rendezve ny sóra n, amelyen ve gu l kilenc tudó s, illetve 

kutató  vett re szt. 

A prógramót a rendezve ny megszerveze se t 

kezdeme nyezó  dr. Gele nyi Csaba nagykó vet 

kó szó ntó je nyitótta meg. A haza nkat Argentí na ban, 

Üruguayban e s Paraguayban is ke pviseló  diplómata 

kóra bban maga is mu kó dó tt óktató ke nt, illetve 

kutató ke nt: a Córvinus Egyetemen nemzetkó zi 

kapcsólatókkal, illetve kó zgazdasa gtannal fóglalkózótt. 

A diaszpó ra kultura lis, tudóma nyós e lete nek 

pa rtfóga sa ró l ismert nagykó vet kó szó ntó je ben 

kiemelte, hógy a magyar tudóma ny napja helyett 

helyesebb a magyar tudóma ny u nnepe ró l besze lni. A 

magyar tudóma nyóssa g kiemelkedó  alakjai e s 

eredme nyei kó zó tt tartjuk sza món Nóbel-dí jasainkat 

(Szentgyó rgyi Albert, Teller Ede stb.), de nem 

feledkezhetu nk el a sza mtalan egye b vila graszó ló  

magyar invenció ró l sem (pe lda ul a Neumann Ja nós 

a ltal kifejlesztett sza mí tó ge pró l vagy a Jedlik 

A nyósnak kó szó nhetó  elsó  elektrómós ja rmu ró l).  

KILENC TÜDO S HITVALLA SA       

AZ ARGENTIN MAGYAR 

DIASZPO RA BO L 

MARTI  TIBOR 
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A pe lda k mellett elhangzótt, hógy fóntós feladat a 

tudóma ny „marketingje”: sza mós vila ghí ru  tala lma ny 

magyar feltala ló  eredme nye, nóha ez sók esetben 

nincs is az (argentin) kó ztudatban; ugyanakkór 

napjainkban ku ló nleges jelentó se ge van a való di 

tudóma nyós eredme nyek terjeszte se nek, az 

a ltudóma nyós, hamis infórma ció kkal szemben. Ebben 

maguknak a tudóma nyt mu veló knek, de a ltala ban 

mindannyiunknak feleló sse gu nk van.  

A szimpó zium szerveze sekór a meghí vóttakat ne gy 

ke rde s mente n ke rtu k va laszada sra:  

1. Jellemezze az Ön által művelt tudományterületet 

(nagyon rövid bemutatás) 

2. Tudományos tevékenységében, az elért 

eredményeiben milyen szerepet tulajdonít 

magyarságának / kettős identitásának? 

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  megszó laló  dr. Sze ká sy Miklö s egyetemi tana r, 

az MTA kó ztestu lete nek ku lsó  tagja vólt. Mikló s 

e vtizedeken keresztu l vegyipari teru leten dólgózótt. 

Magyar tudó sók pa lya iró l í rt publika ció i jó l ismertek a 

diaszpó ra ban; tudóma nytó rte neti kónferencia k 

rendszeres meghí vóttja, pl. 2018-ban Budapesten, a 

Pa rbesze d Ha za ban „Magyar jezsuita k mu kó de se a 

perui alkira lysa gban” cí mmel tartótt eló ada st. 2003–

2014 kó zó tt az Ars Hungarica elnó ke vólt. Zenei 

kultura lis munka ja e rt 2010-ben az argentí nai 

Bicentena riumi e remmel, 2011-ben a Magyar 

Kó zta rsasa g Arany E rdemkeresztje vel tu ntette k ki. 

Sze ka sy Mikló s Budapesten szu letett, angól-magyar 

elemi iskóla ba, majd a piarista gimna ziumba ja rt. A 

kegyesrendiek iskóla ja alapí ta sa ó ta hí res kitu nó  

óktató iró l: Hevesi Gyó rgy e s Ola h Gyó rgy Nóbel-

dí jasaink is ebben az inte zme nyben tanultak. Mikló s 

megemle kezett neves fizika tana ra ró l, O veges Jó zsef 

prófesszórró l. Miuta n a hatódik ószta lyt kó vetó en 

szu leivel emigra lt, a Buenós Aires-i egyetemen (ÜBA) 

szerzett PhD diplóma t ke miai szakón aranye rem 

kitu ntete ssel, mint ószta lyelsó . A genfi egyetemen 

ve gzett pósztgradua lis tanulma nyókat.  
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A ltala nós e s szervetlen ke mia tana ra vólt a Buenós 

Aires-i egyetemen, kvantum e s ipari ke mia tana ra a 

me rnó ki fó iskóla n. Tó bb vegyipari va llalat igazgató ja 

vólt, az órsza gós ke miai kamara alelnó ke, az óttani 

ku lkereskedelmi bizóttsa g elnó ke e s ebben a 

minó se gben a latin-amerikai ta rgyaló  

ó sszejó veteleken az argentin delega ció  elnó ke. 

Nyugdí jba menetele uta n a Nórthwestern Üniversity 

e s Harvard egyetemen ve gzett menedzseri kurzusók 

alapja n szervezett szemina riumókat ta rgyala si 

strate gia kban. 

Benedek Zsúzsi a Buenós Aires-i Egyetemen óktat, a 

latin-amerikai magyar diaszpó ra legne pszeru bb, 

legfelke szu ltebb magyar nyelvtana ra. Ve gzettse ge 

szerint e pí te sz, de magyar mint idegen nyelv 

óktata sa val fóglalkózik hósszu  ideje. 2013-ban magyar 

a llami kitu ntete st (Magyar Ezu st E rdemkeresztet) 

kapótt munka ja e rt. Lenyu gó zó  eló ada sa ban 

anyanyelvu nk ne ha ny csóda latós jellegzetesse ge re 

mutatótt ra , illetve kó szó netet móndótt mindazóknak, 

akik hivata sa kiteljesede se ben ba rmiben is segí tette k. 

Megható  vólt, amikór a sza ma ra kedves emle kek kó zu l 

Ka nya di Sa ndór kó ltó  biztata sa ra 2017-ben megjelent 

kó nyve nek – „Az O perencia s-tengeren is tu l. 

Góndólatók a magyar nyelvró l” –  bemutató ja t is 

kiemelte, amire a kó ltó  jelenle te ben keru lt sór. 

dr. Sze ka sy Mikló s 

Próf. Benedek Zsuzsi 
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Pröf. Dr. Háller Mihály geólógust, vulkanólógust a 

Buenós Aires-i Tudóma nyós Akade mia a kó zelmu ltban 

levelezó  tagja va  va lasztótta. Miha ly az egyik 

legjelentó sebb magyar fó u ri csala d lesza rmazóttja, 

ó sei az Erde lyi Fejedelemse g tó rte nelme ben is fóntós 

szerepet ja tszóttak, illetve a ke só bbiekben is, felmenó i 

kó zu l pl. Vay A braha m egyike vólt a Magyar 

Tudóma nyós Akade mia le trehóza sa t adóma nyaikkal 

lehetó ve  tevó  arisztókrata knak. Haller Miha ly egyike a 

legtiszteletreme ltó bb tudó sóknak, aki kiemelkedó  

tudóma nyós eredme nyei mellett nagyón bu szke 

csala dja ra, sza rmaza sa ra e s kettó s identita sa ra.   

Dr. Háller Söfíá történész, tanár Próf. Dr. Haller 

Miha ly legkisebb gyermeke, a Buenós Aires-i magyar 

ó vóda egyik leglelkesebb kis tagja nak e desanyja. 

Disszerta ció ja t „La história marí tima del Atla nticó Sur 

y el litóral patagó nicó: circulació n de especies en el 

cóntextó sócial glóbal (s. 19)” cí mmel í rta e s ve dte meg 

kiva ló  eredme nnyel. Kettó s identita sa nak tulajdóní tja 

nyitótt góndólkóda sa t e s megkó zelí te se nek 

eredetise ge t, ami kutata sai sóra n e s disszerta ció ja 

í ra sakór is e rve nyesu lt.  

Próf. Dr. Haller Miha ly 

Dr. Haller Sófí a 
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A kó vetkezó  meghí vótt Zsöndá Má rk kultura lis 

antrópóló gus, re ge sz, a Kó ró si Csóma Sa ndór Prógram 

kóra bbi ó sztó ndí jasa vólt. Ma rk az elmu lt e vekben az 

Argentí na ban e ló  magyar diaszpó ra kó zó sse gei mellett 

ve gzett munka ja elismere seke ppen kapta „Villa Angela 

kultura lis nagykó vete”, illetve Chacó kórma nyzó ja tó l 

„A chacói kórma ny magyarórsza gi ke pviseló je e s 

ku lu gyi tana csósa” cí meket. Ma rk a Pe csi 

Tudóma nyegyetemen fólytat pósztgradua lis 

tanulma nyókat, a Geópólitika, geóó kónó mia e s 

pólitikai fó ldrajz Dóktóri Iskóla ban. Ma rk egyedu la lló  

mó dón ismerte meg Chacó tartóma ny magyar 

lesza rmazóttait, de Venezuela ban is hó napókat tó ltó tt, 

az ótt e ló  magyar diaszpó ra megismere se nek e s 

kutata sa nak ce lja val. 

Dr. Zómbóry Gabriella hispanista, iródalómtó rte ne sz, 

mu fórdí tó  e s filóló gus. Dóktóri disszerta ció ja t a 

kó zelmu ltban ve dte meg az ELTE BTK Spanyól Nyelvi 

e s Iródalóm Tansze ke n, ahól e vek ó ta taní t is.  

Gabriella kutató ke nt e s fórdí tó ke nt is kiva ló an ismeri 

a latin-amerikai iródalmat e s szí nha zat. Ne zó póntja 

nagyón e rdekes, mert Argentí na ban szu letett, a 

diaszpó ra ban, eze rt is ismeri nagyón jó l ezt az 

órsza gót e s annak magyar diaszpó ra ja t. Helyzete e s 

eddigi sze p pa lya ja lógikusan adta k a ke rde st: az 

argentin magyar diaszpó ra bó l Magyarórsza gra 

telepu lve, gyó kerei mit jelentenek sza ma ra, e s milyen 

hata ssal vannak a karrierje re. 

Zsónda Ma rk 

Dr. Zómbóry Gabriella 
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Wagner Carólina a Kóda ly Egyesu let vezetó jeke nt 

megható  eló da s kerete ben mutatta be Kóda ly Zólta n 

pedagó giai elveinek e s a hí res Kóda ly-mó dszer 

gyakórlati alkalmaza sa t.  

Sylvia Leidemann az Ars Hungarica zenei e s kultura lis 

egyesu let, illetve kó rus mu ve szeti vezetó je. Az Ars 

Hungarica kimagasló  mu ve szi sikerei e s a magyar 

tudóma nydiplóma cia ban betó ltó tt kiemelkedó  

jelentó se ge kó zismertek. Sylvia is az MTA 

Kó ztestu lete nek ku lsó  tagja, imma r 10 e ve. 

Zenetudó ske nt e s barókk zenei fórra sók kutató jake nt 

sza mós nemzetkó zi elismere s birtókósa, egyara nt 

aktí v az argentin e s a magyarórsza gi tudóma nyós, 

illetve mu ve szeti e letben. 

Gabriela Wagner a zenetera pia nemzetkó zileg elismert 

mu veló je, kutató ja, az Üniversidad del Salvadór 

prófesszór emerita ja. A diaszpó ra ban e ló k tó bbse ge 

Gabriela t a Mindszentynum elnó keke nt ismeri, de 

ezenkí vu l nagyón sókat tett a zenetera pia u gye e rt 

Argentí na ban. Fóntós tisztse get tó ltó tt be a 

Zenetera pia Vila gszó vetse ge ben, amelynek sóka ig 

elnó ke is vólt. 

Wagner Carólina 

Sylvia Leidemann 
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2005-ben az ausztra liai Nemzetkó zi Szó vetse g 

elnó ke ve  va lasztótta k, 2008-ban ó  vólt az argentin 

zenetera pia s vila gkóngresszus elnó ke is. Jelenleg a 

CEMIC Egyetemi Inte zet vende gprófesszóra az 

Orvóstudóma ny e s Mu ve szet Prógramban. 

Jó llehet a prógram sóra n ve gu l nem szó lalt meg, de 

jelen vólt Mariana Leidemann, neves e pí te sz, Sylvia 

Leidemann testve re is. Kiemelkedó en e rte kes kutata si 

teljesí tme nyei kó ze  tartózik Buenós Aires va rós 

e pí te szete vel e s e pí te szeti ó ró kse ge nek megó rze se vel 

kapcsólatban ve gzett munka ja. Feldólgózta a Ka lnay 

testve rek e pí te szetete t, akiknek hagyate ka a mai napig 

meghata rózza Buenós Aires e pí te szeti arculata t. 

A de luta n sóra n sza mós tudóma nyteru let ku ló nbó zó  

egye nise gu  mu veló je t, az argentin magyar diaszpó ra, 

egyu ttal a magyar tudóma nyóssa g nemzetkó zi 

elismertse gu  bu szkese geit hallgathattuk meg. Tó bben 

kó zu lu k szavaikkal ars póetica jukat, hitvalla sukat 

fógalmazta k meg. Módera tórke nt is ku ló nleges e rze s 

kerí tett hatalma ba, hiszen ó ró mmel kí se rhettu k 

figyelemmel, ahógy a re sztvevó k egyma s sikereinek, 

eredme nyeinek, impóna ló  pe lda ja nak ó ru ltek e s 

elismere ssel adó ztak. Jó  e rze s vólt la tni, hógy ki-ki egy 

kicsit jóbban megismerhette a ma sikat, magyar 

hónfita rske nt e s nagyszeru  tudó ske nt, kólle gake nt is. 

Ahógy a diaszpó ra ban e ló k a magyarsa g re sze t 

ke pezik, u gy a diaszpó ra tagjai a ltal ele rt eredme nyek, 

tudóma nyós teljesí tme nyek egyu ttal a magyar 

tudóma nyóssa g hí rneve t is ó regbí tik, annak szerves 

re sze t ke pezik. Rendezve nyu nkkel reme nyu nk szerint 

ezt sikeru lt bemutatnunk. 

Az ónline, spanyól nyelvu  rendezve ny felve tele 

megtekinthetó . 

 

Wagner Gabriela 

https://www.youtube.com/watch?v=a8Wg8bawPMg
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wg8bawPMg
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Celeste Alfónsó igazi napsugara a magyaró ra knak. Tud 

lelkesedni a feladatóke rt, az u j e nekeke rt. Nóha a 

dia kók kó zu l ó  a legfiatalabb, ba tran móndta uta nam a 

szavakat, gyakórólta a kiejte st, a magyar dallamókat. A 

szeme a Hova  me gy te kis nyulacska? e nekne l 

csillógótt a legjóbban; az lett a kedvence. Bóldóg, 

kiegyensu lyózótt, szórgalmas kisla ny; ó ró m ó t 

taní tani! A szu lei nagyón bóldógók, hógy a hat e ves  

Celeste ide n a magyar nyelvvel ma r a ma sódik 

idegennyelve t kezde tanulni. Az anyuka ja t ke rdeztem.  

Celeste iskolai elfoglaltságai mellett miért döntöttek 

úgy idén, hogy élnek a magyartanulás lehetőségével?  

Kólumbiai sza rmaza su ak vagyunk, tó bb mint 10 e ve 

e lu nk Argentí na ban. Kó vetkezetesek vagyunk abban, 

hógy la ttassuk Cele vel, van egy vila g, ami felfedeze sre 

va r, ku ló nbó zó  kultu ra kkal, nyelvekkel, e telekkel, 

ta jakkal. Ve gtelenu l sók dólóg, amit me g mi, 

felnó ttekke nt sem ismeru nk, de neki megadathat a 

lehetó se g arra, hógy megismerje, e s gazdagí thatja a 

tuda sa t.  

Milyennek találják a nyelvet? 

Egy kicsit nehe z, de ugyanakkór elbu vó ló nek tala ljuk. 

Fólytón fólyva st tanulunk valamit tó le, amikór mese l 

neku nk az ó ra kró l.  

Milyennek látják Cele nyelvi fejlődését március óta? 

Cele ke t e s fe l e ves kóra tó l tanul angólul, mivel nagyón 

kó nnyen fejezi ki maga t szó ban.  

Amikór e rtesí tettek minket, szu ló ket a magyaró ra k 

lehetó se ge ró l, megke rdeztu k, szí vesen ja rna-e. Nóha 

eleinte kicsit vónakódótt tó le, miuta n re szt vett Anna 

tana rnó vel az elsó  ó ra n, el vólt ragadtatva, elbu vó lte 

az ó ra e s nagyón lelkes lett. Minden he ten e rze kelhetó  

vólt na la a fejló de s, ahógyan a szí neket, az 

a llatneveket, a kó szó ne seket, a gyu mó lcsó ket tanulta.  

MAGYARÜL TANÜL A GYEREKEM! 
SZÜ LO K A SZENT LA SZLO BO L 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Ba r azt móndja, hógy a sza mók megtanula sa kicsit 

neheze re esett, ugyanólyan mótiva ltan a ll hózza  a 

megtanula sukhóz. 

Hogy tetszenek neki a magyarórák? 

Nagy e rdekló de st mutat; megcsina lja a tanó ra n kí vu li 

feladatókat is.  

Mely magyar szavakat hallják tőle otthon a 

leggyakrabban? 

Sókat mese l arró l, hógyan móndja k az a llatók neveit, 

ku ló nó sen a nyuszi, kutya, cica szavakat emlegeti.  

Cele ó zike a larcban re szt vett a tavaszva ró  vers eló ada sa ban 

Cele az ó ra n 
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Ide n a Zrí nyi Ifju sa gi Kó r e vza ró ja egyben egy 

kórszakót is leza rt. A he tve gi magyar iskóla vezetó i, 

Zaha Alexandra, Mócsa ry Anni e s Góróndi Judit 

a tadta k a stafe ta t Fó thy Estela Csilla nak, aki a ZIK 

vezetó jeke nt, valamint Benedek Zsuzsinak, aki az 

iskóla tanfelu gyeló jeke nt viszi tóva bb a hagyóma nyt, 

e s e lteti az iskóla ma r 1952 ó ta lóbógó  fa klya ja t, amit a 

jelen vezete s szólga lata (1989-2020) sóra n is 

sza mtalan dia k, tana r, szu ló  tartótt a magasba. A 

legmegható bb pillanatók egyike az vólt, amikór 

Alexandra, Anni e s Judit az aja nde kba kapótt tabló t 

tartótta k a kezu kben. Mennyi ne v, mennyi emle k, e s 

mindegyik ne vhez tartózik egy kedves emle k —

hallhattuk Judittó l.  

KO SZO NO M! KO SZO NJÜ K! 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Igaza n megtiszteló  egy ilyen nagymu ltu  inte zme ny 

ne vsóra ban szerepelni. A e vza ró  azt igazólta, hógy 

nemcsak egy nagymu ltu , hanem fe nyes jó vó  eló tt a lló  

iskóla vezete se t vette a t Fó thy Estela Csilla; Latin-

Amerika egyetlen he tve gi magyar iskóla ja e vza ró  

u nnepse ge n minden dia k e s tana r szerepet kapótt. 

Bemutatkóztunk egyma snak, ehhez hasónló an 

bemutattuk a csala dunkat, ami me g kó zelebb hózta a 

kó zó sse get ebben a rendhagyó  keretek kó ze  

ke nyszeru lt e vben. Itt egyszerre lehettu nk egyu tt 

mindannyian; az ónline e vza ró n. 

Tó bbszó r hangsu lyózta k a tana rók, hógy az e vnek 

sza mtalan pózití v hózade ka is vólt; a legfóntósabb, 

hógy tó bb gyereket tudtunk bevónni a ZIK 

teve kenyse geibe Argentí na-szerte, só t, ku lfó ldró l is 

csatlakóztak dia kók. Jó vó re megu jult vezete ssel, u j 

lendu lettel fólytatjuk a hagyóma nyt!  

Ima dsa gban, egyu tt, í gy adtunk ha la t eze rt a tane ve rt: 

“Kó szó nó m Üram az e letet, a csala dót, a kenyeret, 

kó szó nó m a madarak e neke t, a ldóm Istenu nk szent 

neve t.” 

Az e vza ró  pillanatai 

https://korosiprogram.hu/galeria/videok/bemutatkozikmandarin-csoport-buenos-airesbol
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A Szent La szló  Iskóla 6-14 e ves kóru , tó bb magyarul 

tanuló  kisdia kja e lete ben ez a magyar vizsga vólt az 

elsó  nagy iskólai megme rettete s; egyese vel vizsga ztak 

ke t magyar anyanyelvu  tana r ne ni eló tt. Knapecz Kata 

kólle ganó m kí se rte a feleleteket. A vizsga elsó  re sze re 

ótthón ke szu lhettek; arra ke rtem a gyerekeket, hógy 

mutatkózzanak be —mi a nevu k, ha ny e vesek, hól 

laknak—, mutassa k be a csala djukat —van-e 

testve ru k, kit hógy hí vnak, ha ny e vesek—, móndja k el 

mit szeretnek szabadideju kben csina lni, mit szeretnek 

enni, mi a kedvenc szí nu k, a llatuk. A vizsga ma sódik 

re sze ben 5-5 ke rde sre kellett va laszólniuk ke pek 

alapja n. Vizsga t tettek: Celeste Alfonso, Cielo 

Altamirano, Juan Ambueso Boehm, Ivan Cammisa, 

Ignacio Corniglio, Danna García Canosa, Lara Torres,  

Victoria, Nicolás és Matías Perelman. 

Gyu mó lcsó zó  e vet za rtunk, rengeteget tanultak a 

gyerekek. Tó bb, az ó ra t kiege szí tó  prójektben is re szt 

vettek. Ilyenek vóltak tó bbek kó zó tt az augusztus 20-

a ra tanult, valamint a tavaszva ró  Zelk Zólta n versek 

eló ada sai, vagy az ’56-ós megemle keze sre e s Szent 

La szló  napja ra ke szí tett alkóta sók. 

A vizsga ve gezte vel ma r arró l e rdekló dtek, hógy jó vó re 

is fólytathatja k-e velem a magyaró ra kat. Reme lem, 

hógy lesz ra  lehetó se gu nk! Bú szke vágyök á 

kitártásúkrá, á szörgálmúkrá, á tehetségükre! 

Megósztók ne ha nyat a vizsga pillanatai kó zu l.  

MAGYARBO L VIZSGA ZTAK A 

SZENT LA SZLO SOK 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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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 !  

https://www.youtube.com/watch?v=sKz6R6Dimx8&t=5705s
https://www.youtube.com/watch?v=sKz6R6Dimx8&t=5705s
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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 szórgal-

mazótt 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." Ezt  a z 

e vza ró ra ke szí tett videó  is pe lda zza.   

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.   

https://korosiprogram.hu/galeria/videok/evzaro-ovodaban
https://www.youtube.com/watch?v=4tm1jrZp7c8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4tm1jrZp7c8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4tm1jrZp7c8&feature=emb_title
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Balatónpartón a 

na di vila gban 

megbu jtam egyszer 

s csuda sze pet la ttam 

bó bita s na dón 

na di vere b fe szket 

sa s bókór alja n 

kis ví zicsibe ket.  

Vad ruca móccant 

tópógótt a ví zre 

barna lile it 

ví zi u tra vitte 

senki se la tta 

csak magam csóda ltam 

ótt a ví z partja n 

me g sóka ig a lltam. 

Ja tszótt a na das 

sze llel e s deru vel 

s hazaindultam 

na di hegedu vel. 

 

A megzene sí tett verset Hala sz Judit eló ada sa ban itt hallgathatja k. 

 NAGY LA SZLO : BALATONPARTON 

A HO NAP VERSE 

https://www.youtube.com/watch?v=XA6KWV-LPmU
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Nóvember hó napban sza mós jeles napunk van: 

Mindenszentek nápjá (nóvember 1.), halóttak 

napja (nóvember 2.), Má rtön nápjá (nóvember 11.), 

Erzsébet nápjá (nóvember 19.), Kátálin nápjá 

(nóvember 25.) e s Andrá s nápjá (nóvember 30.). 

Mindegyikhez sza mós ne pszóka s, hiedelem 

kapcsóló dik, de az utó bbi kettó  a fiatalók kó re ben igen 

va rt nap vólt. Ügyanis Katalin e s Andra s napón 

ha zassa gjó sló , fe rjjó sló  praktika kkal igyekeztek 

megtudni mine l tó bbet jó vendó beliju kró l. 

Kátálin nápön egy gyümölcságat tettek vízbe, ami, 

ha kara csónyig kizó ldu lt, akkór kó zeli fe rjhezmenetelt 

jelzett a kí va ncsiskódó nak. Ezt az a gat katalina gnak 

nevezik. A lege nyek igyekeztek megtudni leendó  

felese gu ket. Ellóptak egy la nyinget, amit e jszaka a 

pa rna juk ala  tettek, e s abban reme nykedtek, hógy 

a lmukban megla tja k jó vendó beliju ket. Katalin napja 

fóntós idó ja ra sjó sló  nap is vólt: „Ha Katalin kópóg, 

akkór kara csóny lócsóg, viszónt, ha Katalin lócsóg, 

akkór a kara csóny kópóg.” Ezen a napón tartótta k az 

utólsó  ó szi ba lókat, lakódalmakat. 

 

NOVEMBERI NE PSZOKA SOK 

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 
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András nápjá az év legjelentősebb házasságjósló, 

vara zsló  napja vólt. A la nyók eló szeretettel ve gezte k el 

a jó vendó le si praktika kat, de fóntós vólt, hógy 

mindezeket titókban, egyedu l hajtsa k ve gre. A Katalin-

napkór lege nyek a ltal ve gzett a lómbó l jó sla st a la nyók 

Andra s-napón igyekeztek ve grehajtani. Hallgató za sbó l 

is pró ba ltak jó sólni. Legismertebb fórma ja a disznó ó l 

megrugdósa sa, ahól megsza mólta k a la nyók, hógy 

ha nyat ró ffen a disznó . Ügyanis u gy tartótta k, hógy 

aha nyat ró ffen, annyi e v mu lva mennek fe rjhez. A 

kutyaugata sbó l is igyekeztek jó vendó lni. Szeme tre, 

tra gyadómbra a lltak a la nyók, e s figyelte k, hónnan 

hallja k az ugata st. Ahónnan a hang e rkezett, ónnan 

va rta leendó  fe rje t is. A fónó kban kó zó s jó sla sra is sór 

keru lt, ez vólt a gómbó cfó ze s e s az ó lómó nte s. Neveket 

í rtak fel a la nyók, 1-1 gómbó cba beledugta k, e s a 

gómbó cókat megfó zte k. A ví z felszí ne re elsó ke nt 

feljó vó  gómbó c rejtette a jó vendó beli neve t. Az 

ó lómó nte s sóra n a mególvadt ó lmót ví zbe ó ntó tte k, e s 

az í gy le trejó tt ó ntve ny alakja bó l pró ba ltak a leendó  

ha zasta rs fóglalkóza sa ra jó sólni. 
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Csák ávás dió és mögyöró 

Egyszer vólt, hól nem vólt a nagyón mölyrágtá vila gón 

vólt egy vénséges,  szege ny bá csi. A mátúzsá lem 

mindig azókra az idó kre góndólt, amikór ó  me g kicsi 

vólt, e s nem ilyen vén. Az idős ember egyedül élt 

egy ősi erdó ben. Egyszer a szépkörú bácsi elment 

se ta lni, ma lna t gyu jteni ebe dre, e s la tótt egy 

manó cska t, aki egy gómba n u lt. O  egy csó ppet sem vólt 

hájlött körú. 

 Jó  napót, apó ka! — móndta a manó . 

 Szervusz, kis manó ! — felelte az ápö . 

 Tudja mit, bá csiká? Minden manó  a hájdáni 

idó kben azt móndta, hógy az az ö reg  fa alatt 

egy ántik kincs tala lható ! 

Hej, hógy megó ru lt a ve nse ges ember! 

Visszament az ö sdi ha za ba, e s hózótt 

egy pörlepte lapa tót. Az ezere ves fa alatt kezdett a sni. 

Egyszer csak, a lapa t megkóppant egy ó kincsesla da 

teteje n. 

Mi lehet ebben? Óköri arany? O divátú , ántik gyó ngyó s 

nyakla ncók? Archáikús kórszak gye ma ntjai? —

góndólta lelkesen a körös ba csi. Remegó  kezekkel 

felnyitótta az ódön la da teteje t…  

Jaj, micsóda csaló da s! — me rgeló dó tt a vénség.  

Ezek csak ávás mógyórók és diókák — kia ltótta. 

Hól van az a csalfa manó ? 

De a manó  sehól se vólt: eltu nt az ágg szeme eló l. Az 

ággástyán azt góndólta hógy, legalább a mógyórót 

e s dió kat megeheti ebe dre, a re gi la da t pedig majd 

valamire haszna lhatja. I gy a mege lt körú  ápö ká 

visszament a ha za ba e s mindent megevett. 

Re g vólt, tala n igaz sem vólt. Itt a mese ve ge, fuss el 

ve le! 

SZO KINCSFEJLESZTO  

TO RTE NETSZO VE S SZINONIMA KKAL 

Terítéken az ÖREG szavunk 

Ronan Priscila  

Lektorálta: Vágási-Kovács Anna 
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HOGY SZÜ LETETT AZ ALKOTA S? Rendelkeze su nkre 

a lltak Az O REG melle kne v szinónima i ahhóz, hógy egy 

tó rte netet inspira ljanak. Terme szetesen a 

tó rte netszó ve shez tudni kell, hógy milyen 

kóntextusban haszna ljuk az adótt szó t. Ja tszva 

tanultunk Priscivel! Fanta zia ja szu leme nye t csóda s 

rajzzal illusztra lta.  

A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák 

közül válogattunk.  

O REG 

mólyra gta, ó cska, ó sdi, ideje tmu lt, elavult, re gi, antik, 

ó dón, ó , ó si, aví tt, avatag, ó divatu , pórlepte, ó sre gi, 

divatjamu lt, kórszeru tlen, ó kóri, archaikus, ve n, 

hajdani, a satag, valamikóri, letu nt, ezere ves 

agg, aggastya n, kórós, ve n, idó s, matuzsa lem, idó só dó , 

kórósódó , e ltes, sze pkóru , hajlótt kóru , ve nse ges, 

mege lt kóru  

apó ka, apó , ba csi, ve nember, tata, ba csika, ó regember, 

ve nse g, idó s u r  
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KARANTE N 

PERCEK 

Magyarra fel! 9.  

5x5 perc ja te k 

a szavakkal  

      

 

BETÜ REJTVE NY FEJTSD MEG A SZAVAKAT! 

SZO JA TE K SZAVAK, MELYEKNEK ELO LRO L E S 

HA TÜLRO L OLVASVA IS VAN E RTELMÜ K.  

I GY VI ZINO VE NY, Ü GY NE P ... 

I GY E GTA J, Ü GY FO LDPARCELLA ... 

I GY FESTME NY, Ü GY KENYERET SÜ T... 

I GY BEFEJEZETT, Ü GY BÜ TOR... 

I GY KO ZTERÜ LET, Ü GY MEZO ... 

I GY MOCSA R, Ü GY FE RFINE V... 

I GY DISZNO T GYO Z, Ü GY ROMBOL... 

Kinek mi a neve?  

Vicces névkereső   

 

Kicsi cinke.  

Fe le nk puli.  

Teherhórdó  pelika n.  

Kó ve r fó ka.  

Kis ró ka.  

 

Keress –ély végű szavakat!  

 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  

      VO S 

Megfejtések: 1) kedély, rejtély, estély, veszély, személy, kevély, esély, borbély; 2) eper, ötvös 
      

CIPELIKA N  

PICINKE  

APRO KA  

LAPÜLI  

PÜFO KA  

      E 
 — 

      TORTA 
      VO S       VO S 

      VO S       VO S 

      MILYEN MESTERSE G? 

      MILYEN TORTA? 
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Kó zeledik a kara csóny, ami a „kara csóny illata t” 

is maga val hózza. Ez sza mómra sók illatót jelent: 

fahe j, szegfu szeg, narancs, fenyó . Nagyón 

szeretem, ha ezek az illatók betó ltik a szóba t 

vagy aka r az ege sz laka st. Amikór me zeskala csót 

su tu nk, akkór garanta lt ez az illatkevere k, ami 

me g jóbban megálápözzá áz ú nnepi hángúlátöt. 

A friss su teme nyek kó zó s dí szí te se pedig a 

csala dót is ó sszehózza. 

HOZZA VALO K 

1 kg liszt 

30 dkg krista lycukór 

25 dkg margarin 

4 db tója s 

8 evó kana l me z 

1 evó kana l szó dabikarbó na 

1-1,5 evó kana l fu szerkevere k (ó ró lt szegfu szeg, 
fahe j, szerecsendió , gyó mbe r, kardamón)  

Cukormázhoz: 

1 tója sfehe rje 

12 dkg pórcukór 

2 csepp ecet vagy citrómle  

Az alapanyagókat ó sszegyu rjuk, a me zet e s a 

margarint fel lehet melegí teni, hógy kó nnyebben 

gyu rható  legyen, de nem szu kse ges. 1 napót a 

hu tó ben pihentetju k, de tó bb napig is ela ll, só t, 

fagyasztható  is! 

A te szta t kb. 5 mm vastagra nyu jtjuk, í gy puha 

marad, nem sza rad ki. A su tó ben 160-180°C-ón 

6-8 percig su tju k. Kihu le s uta n dí szí thetju k 

cukórma zzal: a tója sfehe rje t a cukórral 

kikeverju k, majd hózza adjuk az ecetet. Zacskó ba 

tó ltve minta zhatunk. 

Az elke szu lt me zeskala csókat jó l za ró dó  

dóbózban vagy zacskó ban ta róljuk. 

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

PÜHA ME ZESKALA CS 



74 

 

MAGYAR FILMEK 

SZAFFI 

rendezó : Dargay Attila, í ró : Jó kai Mó r 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar rajzfilm, 1984. 

„A tó rte net a XVII. sza zadban ja tszó dik, amikór a Habsburg-ha z 

elhata rózza, hógy kiveri a tó ró kó t Magyarórsza gró l. Sóphie, 

Ahmed pasa la nya e s Jó na s, a magyar va ru r, Bótsinkay Ga spa r fia, 

ma r kóra gyermekkóruktó l - a szu ló k megegyeze se alapja n - 

jegyesek. A ha bóru  alatt a tó ró kó knek e s a Bótsinkay csala dnak 

meneku lniu k kell, eze rt ela snak egy la da kincset va ruk 

udvara ban. A kisded Sóphie elsódró dik a meneku ló któ l, s egy 

furcsa ó regasszóny tala l ra . Macska ja uta n elnevezi Szaffinak, e s 

saja t gyermekeke nt neveli fel. Jó na s, ma r felnó tten, visszate r, 

hógy apja birtóka t, na meg az elrejtett kincset visszaszerezze. Ez 

nem egyszeru  feladat, mert az irigyek az e lete re tó rnek... 

Az anima ció s film Jó kai Mó r A ciga nyba ró  cí mu  mu ve alapja n 

ke szu lt.” 

MINDENKI 

rendezó : Dea k Kristó f, 6+ 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar kisja te kfilm, 2015. 

„1991-et í runk, a 10 e ves Zsó fi u j iskóla ba keru l. Az u j helyen sók 

minden idegen e s furcsa, de van reme ny: Zsó fi bekeru l az iskóla 

hí res kó rusa ba, e s ó sszebara tkózik Liza val, aki a legne pszeru bb 

la ny az ószta lyban. Me g nem is sejti, hógy hamarósan Liza val 

egyu tt sza llnak szembe a kó rusvezetó  Erika ne nivel, aki nem 

ólyan kedves, mint amilyennek elsó re la tszik.” 

 

FILMAJÁNLÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=LVHzBlO_JBI
https://www.youtube.com/watch?v=0piiNk_jMrE
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ANNA VA GA SI-KOVA CS 

¿Por qué puntualmente húngaro? 

Aprender húngaro en tiempo libre 

¿Pór que  alguien pasa su tiempó libre aprendiendó y 

mejórandó sus habilidades en hu ngaró? 

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 hu ngaró pórque me parece una de las 

mejóres fórmas de cónectar cón mis raí ces. Me sientó 

órgullósó de ser hu ngaró, aca  en Argentina nó es algó muy 

cómu n y siempre resaltó  pór esó. En general me gusta muchó 

la cómida, y  estóy empezandó a escuchar mu sica hu ngara. 

Tömi respónde a mi pregunta... 

¿Por qué estás aprendiendo húngaro? 

Al igual que mi hermanó aprendó hu ngaró 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 Hu ngaró me enórgullece, adema s de ló que 

cónlleva el ser hu ngaró en la actualidad pór ser una nació n nó 

tan relevante cómó vendrí a a ser Alemania pór ejempló, es 

algó pócó cómu n y suma a la hóra de cónócer gente. Para mí  

de las mejóres cósas que hay en Hungrí a es su história y su 

cómida. 

SECCIO N EN ESPAN OL 

Kasza Nicóla s, Kasza Lucas e s Kasza Tómas 
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El Cí rculó Juvenil Zrí nyi, cólegió hu ngaró en Buenós 

Aires, fue fundada en el an ó 1952 y desde entónces 

funcióna tódós lós fines de semana del an ó lectivó. Y 

desde 1960 cónmemóra la Revólució n de 1956 cón 

actós muy dignós. ¡¡Hace ya 60 an ós!! 

¿Pör qúé es impörtánte estö?  

Pórque ya són cada vez menós lós que han vividó lós 

tra gicós minutós, hóras, dí as antes y durante la 

Revólució n... Menós, lós que cón su participació n 

espiritual y fí sica han lógradó que la Revólució n sea 

valórada eternamente. Ahóra es respónsabilidad 

nuestra, descendientes hu ngarós, de preservar y 

transmitir este espí ritu. Nó es una tarea fa cil para el 

Cí rculó Zrí nyi: an ó tras an ó, siempre hacia fines de 

óctubre, sacudir a lós jó venes, para que nó ló ólviden ó 

ló cónózcan. 

La riqueza de la literatura hu ngara y la belleza 

reveladóra de las artes hu ngaras ayudarón a cómpilar 

lós valiósós prógramas. La interpretació n de una óbra 

fue siempre un respetuósó tributó a aquellós 

acóntecimientós. Instructivó para nin ós y jó venes. Y 

experiencia que cónmóví a a padres y adultós. 

Algunas cónmemóraciónes estaban cómpuestas pór 

póemas: Ervin Tama s, Imre Ma te , Endre Ady, La szló  

Me cs, Gyula Illye s. Tambie n realizamós óbras muy 

serias y cómplejas de Gyula Illye s, Imre Mada ch, Ge za 

Hegedu s, Zólta n Kóda ly, Jó zsef Katóna, Magda Szabó , 

La szló  Ne meth, Andra s Su tó , Jó zsef Nyí ró , Anna Tó th. 

Hubó cónciertó de flauta, y presentació n de córó. 

Actuamós cónjuntamente cón el Grupó Kala ka, y 

órganizamós una prócesió n cón antórchas,  

El Circuló Zrí nyi adema s 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”!   

CI RCÜLO JÜVENIL ZRI NYI 

CONMEMORACIONES DE LA 
REVOLÜCIO N DE 1956 

ALEXANDRA ZAHA 



77 

 

Para lós nó hu ngarós es muy difí cil cómprender el cultó 

hu ngaró pór sus he róes y ma s au n si fuerón vencidós. 

Pórque para las naciónes grandes, póderósas prevalece 

que el verdaderó ideal es el del he róe vencedór 

“Venció , pór ló tantó tiene la razó n”. Nuestró destinó 

hu ngaró muestra al he róe de ótró módó:”Fue vencidó 

sin embargó tuvó razó n”. Y estó sucedió  a trave s de 

innumerables ejemplós y acóntecimientós desde la 

fórmació n del estadó hu ngaró hasta ahóra. 

La Revólució n de 1956 tuvó su marcó previó al finalizar 

la 2ª Guerra Mundial. Hungrí a fue ócupada pór trópas 

sóvie ticas y Stalin lógró  en pócó tiempó -1949- 

establecer una dictadura tótalitaria segu n su módeló 

cómunista.  En 1953, al fallecer Stalin tómó  la 

cónducció n del partidó en Hungrí a un móderadó: Imre 

Nagy y disminuyerón las presiónes pólí ticas terróristas. 

En 1956, lós cí rculós intelectuales y lós estudiantes 

universitariós presiónarón paulatinamente, cada vez 

ma s pór la desintegració n de la estructura 

internaciónal mónólí tica 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 manifestació n pací fica de lós 

estudiantes, a la que se unierón lós trabajadóres en la 

plaza Bem y ante el Parlamentó. Exigí an  la transmisió n 

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 sublevació n armada que 

se extendió  pór tódó el paí s, siendó su epicentró ma s 

cruentó Budapest.  

HÜ NGARAS EN LA REPÜ BLICA ARGENTINA  

ACTO 1956 
DISCÜRSO EN LA PLAZA HÜNGRI A 

23 DE OCTÜBRE DE 2020 

ISABEL ANA REDL 

LA FEDERACIO N DE ENTIDADES  
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La Revólució n pasó  pór 4 fases: 1- el levantamientó 

general y lucha cóntra la pólicí a secreta (AVH) y lós 

blindadós rusós; 2- el armistició y la órganizació n de un 

nuevó góbiernó encabezadós pór Imre Nagy y Pa l 

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, Pa l Maleter  y sus 

cómpan erós fuerón secuestradós y depórtadós a 

Rumania y pócó despue s ejecutadós. 

Luegó entre 120.000 y 200.000 hu ngarós buscarón 

refugió en el exteriór, y de lós que permanecierón en el 

paí s ma s de 20.000 sufrierón distintas represalias 

cómó prisió n, tórturas y/ó muerte. Se habla de cifras 

muy dispares, peró cón seguridad de 3.000 muertós.  

Sin embargó el prevenir ótra insurrecció n en Hungrí a 

dió pasó a ótras cóncesiónes ecónó micas y sóciales que 

facilitarón la “caí da del muró” y el desplóme de lós 

regí menes cómunistas de tóda Európa central-óriental 

a partir de 1990. 

La Revólució n Hu ngara de 1956 entró  sórpresivamente 

al cónócimientó de la cólectividad hu ngara de Bs As y 

de la Asóciació n de Camaraderí a de Ex Cómbatientes 

Hu ngarós “Juan Czetz” de Argentina, quienes 

inmediatamente órganizarón cólectas sólidarias y 

enví ós a trave s de la Cruz Rója, entrevistas en Radiós y 

publicaciónes en diariós. 

Ya en 1957, al primer aniversarió  de la Revólució n, 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 hu ngaras, inmigrantes, y las maestras y 

directóra me cónvócarón a traducirles un vócabularió 

escólar ba sicó: sumar, restar, multiplicar, sujetó y 

predicadó. 
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La segunda vez fue en növiembre de 1966, cuandó 

cónócí  al jóven hu ngaró llamadó Franciscó Valentin, 

quien cruzó  nadandó el rí ó 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 

despue s (1966) mi nóvió, mi maridó y padre de mis 

hijós. 

Nuestrós descendientes nunca debera n ólvidar que en 

esa revólució n murierón  muchí simós jó venes 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 hu ngarós, 

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 Gele nyi, Isabel Ana Redl, Ine s Arcagni, Bernardó Gró ber            

en la Plaza Hungrí a, 23 de óctubre, 2020 
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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 

Kó ró si Csóma Sa ndór.  

Es un hónór para mí  estar aquí . ¡Felicitaciónes pór la 

inauguració n de la Bandera Hu ngara y la placa de 

brónce cónmemórativa! 

La revólució n de 1956 es una de las razónes ma s nóbles 

para lós hu ngarós, vivamós en Hungrí a ó fuera de 

Hungrí a; en la Cuenca de lós Ca rpatós ó en la Dia spóra, 

ó en cualquier parte del mundó, pórque cólma de 

órgulló a nuestra identidad hu ngara.  

Móralmente, la revólució n hu ngara fue PÜRA. 

Nuestró deseó de LIBERTAD define a nuestra 

identidad. El puebló hu ngaró, tóda la Nació n Hu ngara 

se levantó  cómó un sóló hómbre cóntra la póderósa 

Ünió n Sóvie tica, lógrandó la admiració n del mundó 

enteró. 

Yó vivó en Budapest. Siempre me imaginó ló que 

habra n sidó aquellós dí as de óctubre de 1956 cuandó 

transitó pór esós lugares dí a tras dí a, inclusó hay 

huellas visibles au n de aquellós mómentós en lós 

murós de lós edificiós. 

Cuandó era nin ó, mis abuelós (que vivierón la 

Revólució n Hu ngara en Budapest), me cóntarón muchó 

recórdandó cada mómentó. Recuerdó que a menudó 

me decí an que fue una experiencia maravillósa e 

increí ble experimentar la sólidaridad y la 

cónfraternidad entre gente de distintas ciudades y 

pueblós. La gente del campó traí a alimentós en 

camiónetas para lós revóluciónariós de la ciudad.  

Algunas palabras sóbre el 

significadó de la Revólució n 

Hu ngara de 1956  

TIBOR MARTI  

Revisado por: María Micsinay de Benedek 
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Lucharón juntós pór la libertad, cóntra la tiraní a. 

Siempre estuve muy influenciadó pór el hechó de que 

muchós de lós revóluciónariós eran adólescentes, 

estudiantes muy jó venes. Hay una hermósa estatua -la 

estatua de Jancsi- de tan sóló trece an ós, que 

cónmemóra –ós  estós casi nin ós. Esa estatua se 

encuentra en Budapest, a la entrada del Cine Córvin, 

unó de lós cines ma s cónócidós. En ese lugar, en aquel 

óctubre y principiós de nóviembre de 1956, 

muchí simas persónas sacrificarón su vida durante la 

intervenció n sóvie tica. 

La estatua de Jancsi Córvin kó z, 1956. 
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Cómó resultadó de la Revólució n Hu ngara, muchós 

intelectuales se desilusiónarón cón el sistema pólí ticó 

sóvie ticó. Aunque esa Revólució n fue aplastada pór lós 

bólcheviques, la victöriá mörál pasó  a ser própiedad de 

la Nació n Hu ngara. Muchós murierón en las luchas 

callejeras, cientós fuerón ejecutadós en represalia, 

muchós el dí a que cumplí an 18 an ós (cómó Pe ter 

Mansfeld), y decenas y decenas de nuestrós 

cómpatriótas fuerón encarceladós y tórturadós. 

Calculamós que fuerón ma s de 200.000 las persónas 

que huyerón de Hungrí a en ese mómentó y reanudarón 

sus vidas fuera de la Cuenca de lós Ca rpatós. 

Ellós y sus descendientes són parte de la Nació n 

Hu ngara y creó que es muy impórtante que Üstedes, 

que viven en la dia spóra, se cónsideren HEREDEROS 

espirituales de 1956. 

1956 fue una manifestació n maravillósa del amór de 

lós hu ngarós pór la libertad, estalló  cón fuerza 

elemental y demóstró  que la identidad de lós hu ngarós 

nó puede ser suprimida pór mediós dictatóriales. 

Recientemente, A gi Kerekes me llamó  la atenció n sóbre 

un dócumental muy bónitó: „1956 Magyarók 

Brazí lia ban” („1956 – Hu ngarós en Brasil”, dir. pór 

Mathias Piller). La pelí cula trata sóbre lós hu ngarós que 

viven en Brasil, que llegarón luegó de 1956. 

Persónalmente me cónmóvió  una sen óra, Hilda 

Budava ri, en el film, que expresó  una lí nea de 

pensamientó muy sentida: ”luegó de 1956 se dió  cuenta 

-ella- que tení a que cómpórtarse siempre de una 

manera DIGNA, pórque ella representa a lós hu ngarós 

de la emigració n...” 

„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 gustarí a transmitir este 

mensaje: quisiera que nós demós cuenta que e sta es 

una herencia cómu n a tódós nósótrós, es NÜESTRA! Es 

un valór fanta sticó que nós debe llenar de órgulló, peró 

que tambie n cónlleva óbligaciónes. 
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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 cóngregació n celebrante!  

¡Queridós hermanós! 

Es un gran placer para mí  estar aquí  cón ustedes en 

este dí a tan especial, en un eventó que nó ócurrí a desde 

1943 en Budapest. El 31 de óctubre se cumplen 77 an ós 

desde la u ltima inauguració n en la capital de un liceó de 

la iglesia refórmada. Lós históriadóres de la Iglesia 

indicara n que hace 22 an ós lós calvinistas de Budafók 

pusierón en marcha cón gran determinació n un jardí n 

de infantes. El primer jardí n de infantes calvinista de 

tódó el paí s. Tambie n indicara n que las semillas 

sembradas cayerón en buen sueló, y la siembra 

cómenzó  a crecer de manera gratificante. El jardí n de 

infantes que se  inició  cón 72 nin ós, hóy cuenta cón ma s 

de 250. Cón el pasar del tiempó, del jardí n 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  tambie n la direcció n de lós 

pró ximós pasós para que hubiese un nuevó edifició que 

albergara el liceó. Nació  entónces una institució n que 

sera  el alma mater de muchí simós estudiantes, que lós 

acómpan ara  desde la infancia hasta las puertas de la 

adultez, y quiza s au n ma s alla  en su espiritualidad. 

Desde 1998, són un tótal de 22 an ós. ¿Realmente só ló 

tantós? Lós hilós cónducen ma s lejós. Al retróceder en 

el tiempó, vemós unós tras ótrós lós hitós de la 

educació n cristiana en Hungrí a.  

17 DE OCTÜBRE DE 2020 

Con la recomendación de 
la Embajada de Hungría 

en Buenos Aires  

DISCÜRSO DE VIKTOR ORBA N 
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Vemós el an ó 1990 cuandó en Buda reabrió  al fin sus 

puertas el Liceó Prótestante Calvinista Baa r-Madas que 

habí a sidó exprópiada pór lós cómunistas. Vemós el 

an ó 1943, cuandó el abueló de nuestró óbispó Esteban 

Bóga rdi Szabó  cónstruyó  el Liceó y Escuela Superiór 

Calvinista de la Calle Ló nyay cón dónaciónes pu blicas, 

que tambie n fue exprópiadó unós an ós ma s tarde pór 

lós cómunistas; y que luegó del cambió de re gimen 

demóró  diez an ós para vólver a su legí timó duen ó, 

tótalmente venidó abajó. Vemós el an ó 1538, cuandó el 

cólegió calvinista abrió  sus puertas en Debrecen. Y 

tambie n vemós la escuela de ma s de mil an ós de 

Pannónhalma, que fue la primera institució n educativa 

cristina en sueló hu ngaró. Y si hemós buscadó mil an ós 

atra s las raí ces de la escuela que se inaugura, entónces 

seamós tan audaces cómó para buscar las raí ces de esta 

escuela dós mil an ós atra s en el preceptó de Jesucristó 

que dijó: "Hagan discí pulós de tódas las naciónes”. Creó 

que estós quinientós, mil y dós mil an ós marcan el 

lugar, el significadó y el própó sitó de la educació n de la 

iglesia en el mundó hu ngaró. Üna ensen anza siempre 

actual, que nó só ló debemós ser só lidós en nuestra vida 

individual sinó tambie n en la vida de nuestra 

cómunidad, cumpliendó nuestra misió n en el lugar 

dónde nós ha cólócadó la vóluntad del Creadór. 

¡Estimadas damas y caballerós! 

A nuestra generació n se le han encómendadó tres 

tareas. La primera es salvar y renóvar tódó ló que lós 

hu ngarós han creadó en la Cuenca de lós Ca rpatós 

durante lós u ltimós mil an ós. 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 querí an. Es pór esó que se han renóvadó y 

se siguen renóvandó iglesias, espaciós cómunitariós, 

escuelas de cientós de an ós, cómó es el casó del Cólegió 

Calvinista de la Calle Ló nyay. 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 tambie n ló 

nuevó; nuevas iglesias, nuevas escuelas y jardines de 

infantes, dentró y fuera de las frónteras. Cónstruir una 

lí nea de defensa só lida que ayudara  a que las 

generaciónes futuras sigan siendó cristianas y 

hu ngaras. La Iglesia y el Estadó esta n aliadós en estas 

dós tareas. Pór ló tantó cuandó el estadó apórta 

recursós para cónstruir ó mantener una institució n 

religiósa, esta  cólócandó el dineró en el mejór lugar. 

Cada centavó es recuperadó cón creces pór tódós lós 

hu ngarós en capacitació n, educació n, cultura, atenció n 

de la familia, de lós caí dós, póbres, ancianós, enfermós, 

ó en la cónstrucció n de la nació n, ayudandó a las 

cómunidades hu ngaras ma s alla  de las frónteras. En 

muchas, muchas a reas dónde la iglesia y el estadó són 

hóy cómpan erós 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 dí a de celebració n, 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 deberí an recibir? 

¿Sóbre que  valóres debera n órganizar sus vidas? 

¿Có mó deberí an relaciónarse cón su familia, cón su 

cóndició n de hu ngaró, e inclusó cón su própió ge neró? 

Pór elló, en base a nuestras tradiciónes de quinientós, 

mil y dós mil an ós, 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  a mbitós y óbras 

deberí an estudiar para que ellós tambie n aprecien el 

trabajó de sus predecesóres? 

¿Quie nes deben ensen arles y para que , de manera que 

nó se seque el rí ó, nó se córte la tradició n que nós une a 

lós hu ngarós de hace mil an ós, para que entiendan que 

ellós tambie n deben apórtar su tiempó a estós mil an ós, 

para que lós pró ximós mil an ós 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 

Nemesku rty: ”¿Üsted quie n es y pór que ?” Si sabemós 

dar la respuesta córrecta a esta simple pregunta, 

entónces ya nó pódra n ócurrir grandes próblemas en 

nuestras vidas. Tampócó quisie ramós que sucedieran 

próblemas en la vida de nuestrós hijós y nietós. Y esta 

escuela es unó de lós mejóres lugares para ensen ar a 

sus alumnós quie nes són ellós, quie nes sómós nósótrós, 

lós hu ngarós. Y para darles una respuesta tambie n del 

pór que . 

¿Pór que ?, es decir, ¿cua l es su tarea, cua l es su misió n 

en esta vida? En idióma hu ngaró, el ”pór que ” nó só ló 

pregunta pór las razónes de nuestra existencia sinó 

tambie n pór su própó sitó; cón que  própó sitó nacierón 

ellós aquí , en este mundó hu ngaró, en este sigló, en esta 

cultura y fe. Recibimós la libertad cristina para que, 

aquí  citó al sen ór Bandi Gyó kó ssy, lós eduquemós cómó 

„hómó christianus”: cómó persónas cómprómetidas 

cón su fe, su familia, su nació n y sus semejantes. 

A la luz de tódó estó, deseó que esta escuela primaria 

calvinista sea un lugar benditó dónde se viva y se 

ensen e cón esta libertad durante siglós. Gracias una vez 

ma s 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 cóngregació n, quien 

evidentemente, nó só ló se cómpenetró  cón las paredes 

sinó que tambie n se amalgamó  en las almas. 

 

Sóli Deó glória! 

Traducidó pór: Zsuzsa Szu cs, Revisadó pór: Marí a Micsinay de Benedek  
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Testimöniö de científicös e investigádöres de lá 

diáspörá: simpösiö virtúál cön mötivö del Díá de lá 

Cienciá Húngárá 

En cóóperació n cón la Embajada de Hungrí a en Buenós 

Aires, órganizamós un simpósió virtual el 3 de 

nóviembre juntó cón la becaria Anna Va ga si-Kóva cs cón 

mótivó del Dí a de la Ciencia Hu ngara. 

El Cónde Istva n Sze chenyi ófreció  su ingresó de un an ó 

para el establecimientó de una sóciedad cientí fica el 3 

de nóviembre de 1825, pór ló que hemós estadó 

celebrandó óficialmente en este dí a a lós cientí ficós 

hu ngarós y sus lógrós desde 2003 (la Academia de 

Cí encias de Hungrí a ya lleva ma s tiempó celebrandó 

este dí a). 

Nuestró óbjetivó principal cón el eventó fue invitar a 

represetantes de diferentes disciplinas que viven en la 

dia spóra y a aquellós quienes esta n estrechamente 

relaciónadós cón la dia spóra: adema s de describir su 

llegada (sus carreras) a su campó, sus resultadós ma s 

impórtantes, les preguntamós a lós invitadós sóbre que  

papel le dan a su identidad hu ngara en sus carreras. 

Recibimós respuestas cónmóvedóras, muy instructivas 

y al mismó tiempó edificantes durante el eventó, al que 

finalmente asistierón nueve cientí ficós e 

investigadóres. 

El prógrama fue órganizadó pór la inciativa del Excmó. 

Sr. Embajadór Dr. Csaba Gele nyi y el eventó fue 

inauguradó cón las palabras de bienvenida pór el 

mismó Sr. Embajadór. 

El diplóma ticó, que tambie n representa a Hungrí a en 

Argentina, Üruguay y Paraguay, trabajó  anteriórmente 

cómó prófesór e investigadór en la Üniversidad 

Córvinus (de Budapest), ócupa ndóse de las relaciónes 

internaciónales y la ecónómí a mundial. En su saludó, el 

Sr. Embajadór, cónócidó pór su patrócinió de la vida 

cultural y cientí fica de la dia spóra, enfatizó  que era ma s 

aprópiadó hablar de la celebració n de la ciencia 

hu ngara que del dí a de la ciencia hu ngara.  

CIENTI FICOS E 

INVESTIGADORES DE LA 

DIA SPORA  

TIBOR MARTI  

Revisado por:  María Micsinay de Benedek 

https://www.youtube.com/watch?v=a8Wg8bawPMg
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wg8bawPMg
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wg8bawPMg
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En su saludó, el Sr. Embajadór, cónócidó pór su 

patrócinió de la vida cultural y cientí fica de la dia spóra, 

enfatizó  que era ma s aprópiadó hablar de la 

celebració n de la ciencia hu ngara que del dí a de la 

ciencia hu ngara. Nuestrós premiós Nóbel (Albert Szent-

Gyó rgyi, Ede Teller, etc.) se encuentran entre las figuras 

y lós lógrós ma s destacadós de la ciencia hu ngara, peró 

nó pódemós ólvidarnós de ótrós innumerables 

inventós hu ngarós de fama mundial (pór ejempló, el 

órdenadór inventadó pór Ja nós Neumann ó el primer 

vehí culó ele ctricó desarrólladó pór Jedlik A nyós). 

Adema s de lós ejemplós, se afirmó  que la 

“cómercializació n” de la ciencia es una tarea 

impórtante: aunque hay muchós inventós 

mundialmente famósós desarrólladós pór inventóres 

hu ngarós, en muchós casós estó ni siquiera esta  en la 

cónciencia pu blica. Al mismó tiempó, la difusió n de 

resultadós cientí ficós reales es de particular 

impórtancia hóy en dí a frente a la infórmació n 

cientí fica falsa. En estó tienen respónsabilidad tantó lós 

mismós investigadóres y lós cientí ficós, 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. Sze ká sy Miklö s 

(quí mica). Mikló s fue prófesór universitarió y expertó 

en quí mica. Es miembró externó de la Academia de 

Ciencias de Hungrí a. Muchós cónócemós sus artí culós 

sóbre cientí ficós hu ngarós; sigue publicandó estós 

artí culós en lós cuales difunde sus estudiós, hemós 

leí dó sóbre elló en el perí ódicó Ró lunk szó l. Mikló s es 

ex presidente de Ars Hunga rica (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 

Me ritó de la Repu blica de Hungrí a en 2011. 

Súsáná Benedek es dócente de la Üniversidad de 

Buenós Aires (ÜBA), es la prófesóra de idióma hu ngaró 

ma s pópular y mejór preparada de la dia spóra hu ngara 

latinóamericana. Es arquitecta de fórmació n, peró lleva 

muchó tiempó ensen andó hu ngaró cómó lengua 

extranjera. En 2013, recibió  un premió estatal hu ngaró 

(Cruz de Plata al Me ritó de Hungrí a) pór su trabajó. En 

su impresiónante presentació n, sen aló  algunós rasgós 

maravillósós de nuestra lengua materna y agradeció  a 

tódós aquellós que la ayudarón de alguna manera a 

cumplir su vócació n. Fue cónmóvedór cuandó entre sus 

entran ables recuerdós resaltó  có mó alentadó pór el 

póeta Sa ndór Ka nya di, se publicó  en 2017 su libró 

“Pensamientós sóbre la lengua hu ngara” – destacandó 

tambie n que en la presentació n del libró estuvó 

presente el mismó Sa ndór Ka nya di. 

El Pröf. Dr. Migúel Háller, geó lógó y vulcanó lógó, fue 

elegidó recientemente miembró córrespónsal de la 

Academia Naciónal de Ciencias de Buenós Aires. Miha ly 

es descendiente de una de las familias (histó ricas) 

hu ngaras ma s impórtantes, sus antepasadós tambie n 

jugarón un papel impórtante en la história del 

Principadó de Transilvania, y ma s tarde, entre sus 

antepasadós, A braha m Vay fue unó de lós aristó cratas 

que apóyó  el establecimientó de la Academia de 

Ciencias de Hungrí a cón sus dónaciónes. Miha ly Haller 

es unó de lós cientí ficós ma s respetadós, quien, adema s 

de sus destacadós lógrós cientí ficós, 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. Miha ly Haller, mama  de Rafael, el 

miembró pequen ó ma s entusiasta del jardí n de infantes 

hu ngaró de Buenós Aires. Escribió  y defendió  su 

disertació n titulada “La história marí tima del Atla nticó 

Sur y el litóral patagó nicó: circulació n 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 investigació n cómó en la redacció n de su 

tesis. 
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Nuestró pró ximó invitadó fue Zsöndá Má rk, 

antrópó lógó cultural, arqueó lógó y ex becarió del 

Prógrama Kó ró si Csóma Sa ndór. Ma rk es „ciudadanó 

embajadór cultural de Villa Angela” que le ótórgó  el 

Intendente de Villa Angela, Ingenieró Adalbertó Papp -

ciudadanó de la dia spóra- cuandó Ma rk visitó  esta 

ciudad en 2019. Otró tí tuló hónórí ficó le fue entregadó 

pór el Góbernadór del Chacó, declara ndóló „Ilustre 

Asesór de Cóóperació n cón Hungrí a” cómó impórtante 

gestó hacia lós hu ngarós y para resaltar el intercambió 

cultural cón el Chacó. Ma rk esta  cursandó estudiós de 

pósgradó en la Üniversidad de Pe cs, en la Escuela 

Dóctóral de Geópólí tica, Geóecónómí a y Geógrafí a 

Pólí tica. Visitó  varias veces a Chacó, y cónóce cómó 

nadie a la cólectividad hu ngara del Chacó, Argentina. 

Peró en Venezuela tambie n, dónde ha vividó durante 

meses cónóciendó a la dia spóra hu ngara de ese paí s. 

Ma rk es un prófesiónal que cómbina el cónócimientó de 

su actividad prófesiónal y la entrega emóciónal hacia 

tóda la dia spóra hu ngara en las próvincias argentinas, 

ya que trabajó  en la Próvincia de Misiónes y en la 

Próvincia de Mendóza, pudiendó aglutinar a la dia spóra 

y ayudarlós a órganizar sus actividades. 

Drá. Gábriellá Zömböry es hispanista, traductóra y 

filóló ga. Defendió  su tesis dóctóral en la Üniversidad 

Eó tvó s Lóra nd, en el Departamentó de la Filólógí a 

Espan óla. 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 dia spóra, 

pór ló cual cónóce muy bien este paí s y a su dia spóra 

hu ngara. Llegó  a Hungrí a y era ló gicó preguntarle que  

significadó tienen para ella “sus raí ces” y que  influencia 

tiene estó en su carrera? 

Cómó lí der de la Asóciació n Kóda ly, Cáröliná Wágner 

presentó  la aplicació n pra ctica de lós principiós 

pedagó gicós de Zólta n Kóda ly y el famósó me tódó 

Kóda ly en una cónferencia lindamente ilustrada. 

Sylviá Leidemánn es la directóra artística de Ars 

Hungarica. Sabemós tódós que es una institució n muy 

impórtante que revalóriza la cultura de Hungrí a en 

tódós lós a mbitós acade micós, peró principalmente en 

la mu sica. Es miembró externó de la Academia de 

Ciencias de Hungrí a, desde hace 10 an ós.  
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Cómó musicó lóga e investigadóra de musicólógí a, 

pósee numerósós recónócimientós internaciónales, 

participa activamente en la vida cientí fica y artí stica de 

Argentina y Hungrí a. 

Gábrielá Wágner es investigadóra de musicóterapia 

de renómbre internaciónal, prófesóra eme rita de la 

Üniversidad del Salvadór. En la dia spóra cónócen 

muchós a Gabriela cómó presidenta de 

Mindszentynum, peró tambie n ha hechó muchó pór la 

causa de la musicóterapia en Argentina. Ocupó  un 

cargó impórtante en la Federació n Mundial de 

Musicóterapia, de la que tambie n fue presidente 

durante muchó tiempó. Fue elegida Presidente de la 

Federació n Internaciónal de Australia en 2005, y en 

2008 tambie n 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, tambie n 

estuvó presente Mariana Leidemann, recónócida 

arquitecta. Sus lógrós de investigació n de gran valór 

incluyen su trabajó sóbre la arquitectura de la ciudad 

de Buenós Aires y la preservació n de su patrimónió 

arquitectó nicó. Entre ótrós temas, realizó  

investigaciónes sóbre la óbra arquitectó nica de lós 

hermanós Ka lnay, cuyó legadó au n define la imagen 

arquitectó nica de Buenós Aires. 

Durante la tarde pudimós escuchar a variós 

representantes de muchas disciplinas, tódós 

pertenecientes a la dia spóra hu ngara de la  Argentina, y 

al mismó tiempó pudimós cónócer  a perónas cuyós 

lógrós són recónócidós internaciónalmente. Variós de 

ellós expresarón su ars póe tica y su testimónió de una 

manera muy cónmóvedóra. Cómó móderadóres, 

tambie n tuvimós un sentimientó especial, ya que nós 

alegró  ver a lós participantes disfrutar y rendir 

hómenaje a lós e xitós, lógrós y ejemplós 

impresiónantes de lós dema s. Fue una buena sensació n 

ver que llegamós juntós a cónócernós un pócó mejór, 

cómó cómpatriótas hu ngarós y cómó cientí ficós y 

cólegas. Así  cómó lós que viven en la dia spóra sóis 

parte de la nació n hu ngara, lós lógrós cientí ficós de lós 

miembrós de la dia spóra tambie n acrecientan la 

reputació n de la erudició n hu ngara, són una parte 

integral de ella. Cón nuestró eventó, esperamós haber 

lógradó presentarló. 
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Aprender una lengua extranjera implica adentrarse en 

el universó de una cultura diferente, extran a, ótra.  

Asimismó, pódemós decir que la cómprensió n y la 

valóració n prófunda de ótras culturas es una meta casi 

impósible si nó se cónóce la lengua que fórma parte de 

ella.  

La mayórí a 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, 

ane cdótas, sabóres, ólóres, canciónes, cóstumbres, 

muchas sensaciónes que vibran en su interiór, y que 

lós empuja a querer ma s, a querer entender, a querer 

sentir las emóciónes de sus ancestrós, a captar la 

esencia de su ser, pórque cómprenden que la u nica 

manera de ver el cuadró cómpletó, de cóser su história 

y bórdar ló ma s puró e í ntimó de su familia es a trave s 

de la lengua madre: el idióma hu ngaró. 

¿Pór que  me fascina tantó ensen ar este idióma?  En el 

mundó se dice que es unó de lós idiómas ma s difí ciles, 

que es casi impósible aprenderló, ni ló intentes, 

recómiendan algunós.  Sin embargó, el caminó de la 

ensen anza-aprendizaje de este idióma significa una 

explóració n fascinante.  Para mí , cómó dócente, es 

cómó si me sentara en la vereda de enfrente y 

óbservara el cómpórtamientó del idióma: que  sucede, 

có mó suena, có mó se cónfórman las palabras, las 

estructuras, las frases, có mó se expresa, có mó fluye, 

có mó baila, có mó cóncibe el mundó, có mó 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, 

óbserva ndóló me maravilló, me dóy cuenta de ló que 

significa la vida para el hu ngaró.  

IDIOMA HÜ NGARO EN LA 

ÜNIVERSIDAD DE BÜENOS AIRES 

TE OBSERVO Y TE ADMIRO 

SÜSANA BENEDEK 
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Así , cón la óbservació n aprendó, y el mundó se 

expande y se vuelve cada vez ma s fascinante.   Desde 

la vereda de enfrente tódó es diferente, veó y descubró 

cósas que estandó inmersa ni nótó, descubró cada 

detalle del idióma, cada partí cula, y vóy entendiendó 

cada interacció n entre las letras, palabras, sufijós, 

prefijós, el cómpórtamientó de lós verbós, lós tiempós 

verbales, y el textó cómpletó. Me maravilló y cada dí a 

entiendó ma s y ma s tódó ló que se dice del idióma 

hu ngaró: 

“La estructura ló gica y perfecta del idióma hu ngaró 

supera tódós lós idiómas.” 

(Jacóbó Grimm 1785-1863) 

“Si el hu ngaró hubiera sidó mi lengua materna, mis 

óbras hubieran sidó muchó ma s valiósas. Simplemente 

pórque en este idióma particular llenó de fuerza 

ancestral, muchas veces pódemós expresar cón mayór 

precisió n cada mí nima diferencia, reflejandó cada 

vibració n secreta de nuestrós sentimientós.”  

(Geórge Bernard Shaw 1856-1950) 

“La estructura del hu ngaró es cómó si la hubiera 

creadó una asamblea de lingu istas para que tenga tódó 

el órden, la cónsistencia, la armóní a y la claridad.” 

(N. Erbersberg, sigló XIX) 

Hóy quisiera hablarles de la lö gicá dedúctivá.  ¿Que  es 

estó?  Cómó experiencia de vida, el hu ngaró parte de 

un tódó y extrae la cónclusió n. Pór ejempló, para decir 

la fecha, ló primeró que nómbra es el an ó, una vez que 

se ubica en el an ó, detecta el mes y pór u ltimó el dí a. 

Va del macró al micró, esó es ló que se denómina 

ló gica 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 Marí a nó me dice nada, peró 

saber el apellidó me acerca ma s, me va acótandó, me 

va guiandó.  

Tambie n pódrí amós menciónar que en hu ngaró nó hay 

ge neró 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 ló gica deductiva sea 

la manera de referirse a la salud: ege szse g. Esta 

expresió n parte del nu meró unó: egy.  Ege sz: enteró.  

Si estóy entera, si tengó tódós mis ó rganós en 

funciónamientó, tódó en órden, tengó salud.  La 

explicació n es ló gica y perfecta. Ege szse gedre!  A tu 

salud! Para póder decir estó, tengó que estar entera, 

tódó debe funciónar cómó un relój.  Sóy un tódó en 

armóní a y funciónamientó. 

Y puedó seguir cón esta deducció n ló gica: estóy entera 

y sóy un tódó, un u nicó ser, una u nica creació n del 

Sen ór, pórque tengó dós ójós, dós órejas, dós brazós, 

dós piernas, dós pulmónes, etc. Es decir, mis dós ójós 

hacen que yó sea un u nicó ser.  Entónces pór ejempló 

en hu ngaró 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 

denóminació n de “tuertó”, el que tiene un só ló ójó. En 

hu ngaró 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 ló gica: 

para el hu ngaró el ser humanó esta  cómpletó, es UN 

ÚNICO SER perfectö si tiene ambós ójós. ¿Cuál 

serí a entónces el valór de un só ló 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, ¿có mó?  Si tiene 

una pierna, ¿pór que  media? La respuesta es la misma: 

unó divididó pór dós es medió. Es cómplejó. En 

hu ngaró se parte de la creació n perfecta del ser 

humanó, del tódó.  Nó es una sumatória de pequen as 

partes. 

Esta manera de entender la salud y el ser humanó nós 

demuestra có mó interpreta lós fenó menós de la vida el 

hu ngaró.  Divide ántes de súmár.  Descubrir estós 

fenó menós y empezar a entenderlós me llevan a la 

admiració n. Es fascinante óbservar desde la vereda de 

enfrente.  

¡Seguiremós en la pró xima!   
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Celeste Alfónsó es el verdaderó rayó de sól para las 

clases hu ngaras. Esta entusiasmada cón las tareas, las 

nuevas canciónes. Aunque es la ma s jóven de lós 

estudiantes, dijó cón valentí a las palabras despue s de 

mí , practicó  la prónunciació n, las melódí as hu ngaras. 

Lós ójós de Celeste brillan mejór cuandó cantamós la 

canció n; ¿A do nde vas, conejito? que se cónvirtió  en su 

favóritó. Üna nin a feliz, equilibrada y trabajadóra; ¡Es 

un placer ensen arle! Sus padres esta n muy cóntentós 

de que Celeste, de seis an ós, haya cómenzadó a 

aprender su segundó idióma este an ó. 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 ma s 10 an ós. 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 difí cil, 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 an ós y medió clases de ingle s, 

pór la facilidad verbal que tiene. Cuandó nós dijerón a 

lós Padres que habí an clases de Hu ngaró le 

preguntamós a ella si querí a 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. 

MI HIJA ESTA  APRENDIENDO 

HÜ NGARO! 
PADRES DEL SAN LADISLAO 

ANNA VA GA SI-KOVA CS 
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¿Cuál creen que sea su grado de dedicación con la clase? 

Demuestra muchó intere s y realiza las actividades 

adiciónales que le enví an.  

¿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 cónmemóració n del 23 de óctubre  

En la clase 
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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 Sen ór Presidente! Estimadós Miembrós del 

Cómite ! Sen ór Alcalde! ¡Estimada Cómunidad 

Cónmemórativa! ¡Queridós Cómpatriótas! 

Lós saludó cón carin ó y respetó en nómbre de la 

Secretarí a de Estadó de Pólí tica Naciónal de la Oficina 

del Primer Ministró. Acabó de citar algunas lí neas de la 

nóvela Legadó (Hagyate k) de Albert Wass. Mientras 

estaba pensandó en mi discursó, llegue  a la cónclusió n 

que hóy mi  mensaje principal aquí  ante Üstedes, ma s 

alla  de nuestra tragedia naciónal, debe ser la idea de la 

unidad naciónal y la unió n. 

Se puede callar sóbre Trianón, cómó ló ha hechó la 

pólí tica óficial hu ngara durante muchas de cadas – se 

puede y se debe lamentar ló sucedidó cón dólór de 

córazó n, recórdarló cón pensamientós prófundós y cón 

alma elevada.  

DR. PE TER SZILA GYI 
17 DE OCTÜBRE DE 2020 

Con la recomendación de la Embajada 
de Hungría en Buenos Aires  

 

DISCÜRSO DE    
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Nó debemós ólvidarnós de ninguna manera del dictadó 

incónmensurablemente injustó de la separació n de la 

patria de ma s de 3 millónes de hu ngarós, de la 

cónfiscació n arbitraria de nuestra zóna rica en materias 

primarias. Al mismó tiempó, permí tanme que, 

aprendiendó de lós agraviós del pasadó, ahóra lós 

invite a pensar juntós sóbre un futuró mejór y ma s 

próductivó. 

Wass Albert articula perfectamente tódó ló que lós 

hu ngarós tenemós que representar. En la lí nea de 

pensamientó citada pór E l, una imagen cautivadóra se 

despliega ante nósótrós. Vemós el enórme  a rból 

imaginarió prófundamente arraigadó, edificante de la 

vida de nuestra nació n, y la preservació n de cada hója 

diminuta, e inclusó de sus raí ces capilares ma s 

pequen as, es igualmente impórtante. Durante lós 

u ltimós diez an ós, el Góbiernó de Hungrí a ha trabajadó 

cón este espí ritu. 

Nó hace muchó, lós casi cincó millónes de hu ngarós al 

ótró ladó de las frónteras pódí an sentir cón razó n que 

la patria les habí a sóltadó la manó. Pór ótró ladó, el 

góbiernó de Orba n ha puestó el dia lógó cón lós 

representantes de lós hu ngarós en el extranjeró y la 

dia spóra en una nueva base, pór ló que desde 2010 

hemós estadó trabajandó para hacer que el 

pensamientó cómu n sóbre la nació n hu ngara unificada 

y sóbre la Cuenca de lós Ca rpatós unificada sea ló ma s 

universal pósible. 

Se sabe que innumerables hu ngarós se han vistó 

óbligadós a cruzar la fróntera en el u ltimó sigló y dejar 

su tierra natal cón la esperanza de una vida mejór. Así , 

próteger esas raí ces familiares centenarias que parecen 

estar destrózadas se ha cónvertidó en unó de nuestrós 

principales óbjetivós. Juntó cón lós representantes de 

lós hu ngarós de Hungrí a 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 hu ngaras. 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 nació n, 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 cóhesió n 

transfrónteriza de nuestra nació n, demuestra que la 

cómunidad de Magyaralma s piensa en una nació n 

hu ngara unificada. Estóy seguró de que esta hermósa 

municipalidad albergara  ótras innumerables iniciativas 

valiósas. 

¡Queridas Sen óras y Sen óres! 

Han pasadó cien largós an ós desde la firma del dictadó 

de Trianón. En 1920, las pótencias vencedóras 

pudierón pensar cón razó n que un castigó que 

despedazara un paí s, despedazara familias, pisóteara 

una nació n milenaria sin duda serí a suficiente para 

crear un paí s manipulable, de bil, fra gil y sin identidad 

en el córazó n de Európa Central. Nadie pensó  y parece 

que muchós au n hóy nó creen que el intentó de 

arrancar nuestras raices nós mótiva a trabajar au n ma s 

duró. Pórque en Európa, só ló nósótrós, hu ngarós 

entendemós realmente, “que la vida está en la raíz. Y el 

que carece de raíces se perderá". 

Traducidó pór: Tibór Martí , Revisadó pór: Marí a Micsinay de Benedek  
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Bártók Bélá 1881 (Nagyszentmiklós - Tórónta l 

megye) – 1945. (New Yórk)  

Ide n emle kezik meg a vila g Bartó k Be la elhunyta nak 

75-ik e vfórduló ja ró l. Apja, szinte n Be la, 

Nagyszentmikló s Fó ldmu ves Iskóla ja nak vólt az 

igazgató ja e s kultura lis e lete nek sókira nyu  vezetó  

szeme lyise ge, mint a Zeneegyesu let elnó ke, kiva ló  

cselló mu ve sz e s zóngórista, a helybeli zenekar 

szervezó je e s kó nnyu  ta ncdarabók kómpónista ja. 

Amellett elismert mezó gazdasa gi szakember vólt e s 

szí nes u tirajzók jó tóllu  szerzó je. Bartó k nagyapja, 

Ja nós, hasónló ke ppen a nagyszentmikló si Fó ldmu ves 

Iskóla nak vólt az igazgató ja, de dapja, szinte n Bartó k 

Ja nós, jegyzó  vólt Magyarcsermelyen, u kapja, Bartó k 

Gergely, pedig a felsó -magyarórsza gi Bórsódszira kón 

e lt.  

Bartó k csala di kó ru lme nyeinek va ltóza sai miatt 5 

ku ló nbó zó  va rósban nó tt fel e s fólytatta iskólai 

tanulma nyait, amí g 1899-ben, 18 e ves kóra ban, 

beiratkózótt a budapesti Zeneakade mia ra. Apja 

nagyón fiatalón, 33 e ves kóra ban meghalt, az 

ó zvegynek, kisfia nak e s na la 4 e vvel fiatalabb Elza 

nevu  huga nak, el kellett hagyniuk az igazgató i laka st. 

Anyja, Vóit Paula (1857-1939), aki 50 e vvel e lte tu l 

kóra n elhala lózótt fe rje t, jó  szí nvónalu  zóngórista vólt 

e s mint taní tó nó  szerzett a lla st az Ügócsa megyei 

Nagyszó lló só n, ahól ne gy e vig e lt a csala d. Üta na 

Bartó k egy e vet tó ltó tt rókónókna l kva rte lyban 

Nagyva radón, majd amikór anyja t a thelyezte k 

Beszterce va rósa ba, ótt tartó zkódótt a csala d egy e vig. 

Ve gu l 1894-ben az anyja t Pózsónyba nevezte k ki az 

a llami taní tó ke pzó  inte zetbe egy sókkal jóbban fizetó  

a lla sba, nagy megva lta s vólt egy biztósabb helyzetben 

a jó vó  ele  ne zni.  

BARTO K BE LA E LETMÜ VE 
KORTA RSAI TÜ KRE BEN 

A Bartók Világév megemlékezésének 
a keretében (1945-2020) 

SZE KA SY MIKLO S 

BARTO K BE LA HALA LA NAK 75. E VFORDÜLO JA ALKALMA BO L 

MELLÉKLET 
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Egy igaza n lehangóló  pe lda ja a Trianóni trage dia nak 

hógy az 5 va rós kó zu l ma ma r egyik sem tartózik 

Magyarórsza ghóz. Nagyszentmikló s Makó hóz van 

kó zel e s Trianón ó ta Róma nia hóz tartózik mint 

Sinnicólau Mare, alig 10 kilóme terre a hata rtó l, A 

ma sódik vila gha bóru  eló tti utólsó  ne psza mla la s 

szerint lakóssa ga nagyón vegyes vólt, kb. 30% magyar, 

30% sva b, 30% róma n e s 10% szerb. Nagyszó lló s 

sórsa sókkal kómplika ltabb lett. Ez eró sen magyar 

va rós vólt, 75% magyar, 15% rute n e s 5% sza sz, 

kevesebb mint 2% róma n lakóssal e s nem vóltak cseh 

vagy tó t lakósai. Róma nia maga nak kó vetelte az ege sz 

Ügócsa megye t, de csak a de li re sze t kapta meg, az 

e szaki re sze ben fekvó  Nagyszó lló s Csehszlóva kia hóz 

keru lt, Velky Sóvlar ne vvel. Ka rpa talja val 1939-ben 

visszakeru lt Magyarórsza ghóz, de 1945-ben u jra 

elszakí tótta k, csak móst a Szóvjetunió  csatólta 

maga hóz e s Vinógradóv lett beló le. Amikór a 

Szóvjetunió  felbómlótt, a va rós 1992-tó l Ükrajna lett 

Vynóhradiv elneveze ssel. Beszterce az erde lyi sza sz 

vide k kó zpóntja vólt, lakóssa ga nak a 60%-a vólt 

ne metajku  e s 1918-ban Bistrita ne v alatt Róma nia hóz 

csatólta k. Nagyva rad (móst a róma niai Oradea), Bihar 

fó va rósa, tiszta magyar va rós vólt, a róma n lakóssa g 

nem e rte el az 5%-ót. A hata rmelletti helyse g 

elveszte se Trianón egyik legnagyóbb igazsa gtalansa ga 

vólt. Ez a ke t va rós 1940-ben visszakeru lt 

Magyarórsza ghóz, majd 1945-ben u jra Róma nia hóz. 

Pózsóny, a magyar órsza ggyu le s sze khelye, nagy 

magyar pólitikai tradició val rendelkezó  va rós, 

lakóssa ga 1910-ben 40%-ig vólt ne metajku , 40% 

magyar e s alig csak 15% tó t. Me gis Csehszlóva kia hóz 

csatólta k, móst tudvalevó leg a fu ggetlen Szlóva kia 

fó va rósa Bratislava ne vvel.  Ezuta n a kis pólitikai 

kite ró  uta n viszate rhetu nk Bartó k Be la 

gyermekkóra hóz, az egyes fent emlí tett va rósókban 

kifejtett mu kó de se hez, zenei fejló de se hez.  

E desanyja emle kirataiban 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 kómpózí ció ja 1892-ben keru lt 

nyilva nóssa gra egy jó te kónyce lu  hangversenyen, ahól 

az alig 11 e ves Bartó k Bethóven Waldstein 

szóna ta ja nak az elsó  te tele t ja tszótta e s mu sóra 

befejezó sza make nt saja t, Duna fólya sa cí mu  20 perc 

idó tartamu  szerzeme nye t, amelyet a fó ldrajzlecke k 

hata sa alatt kómpóna lt. A darab a Duna fólya sa t kise ri 

fórra sa tó l a tengerig, de Bartó k ma r akkór is kimutatta 

nagy magyar hazafisa ga t: a fólyó  vida m muzsika val 

kó szó nti De ve nyne l a magyar fó ldet e s nagyón 

szómóru va  va lik a hangja amikór a Vaskapuna l 

elhagyja az órsza gót. Az Ügócsa cí mu  hetilap “a II. 

osztályos gimnáziumi tanulót nagyon hivatott 

zongoristának és kompositiója alapján fiatal genienek  

nevezte” (eredeti helyesí ra ssal). 

Bartó k ró vid nagyva radi tartó zkóda sa nem vólt 

sikeres, ba r a serdu ló  fiu  kapótt zenelecke ket Kersch 

Ferenc egyha zi karnagytó l, de a gimna zium tana rai 

csak a jó mó du  gyerekekkel szerettek fóglalkózni, mert 

akiket nem kórrepeta lhattak, azókat lelkesen 

megbuktatta k. Mikór anyja egy e vi szabadsa gót kapótt, 

a csala d ideiglenesen le tudótt a magas mu ve szi 

szí nvónalu  Pózsónyban telepedni, ahól Be la a hí res 

Erkel La szló na l tanulhatótt zóngóra zni. Sajnós anyja 

ezuta n Beszterce n kapótt a lla st, ahól a fiu ra keseru  

esztendó  va rt. Sza sz iskóla ban kellett tanulma nyait 

ne met nyelven fólytatni e s nem kapótt zenetana rt. 

Megva lta ske nt jó tt ve gu lis anyja pózsónyi kineveze se, 

Bartó k ha nyatótt gyerekkóra nak felhó i mó gu l kezdett 

bóntakózni a napsuga r. Ebben a va rósban ve gezte el a 

gimna zium ha tralevó  ószta lyait e s fólytatta 

tanulma nyait Erkel La szló na l, majd ennek a hala la 

uta n Antón Hyrtl tana rna l. Kitu nó  tanuló  vólt, 

ku ló nó sen szerette a matematika t, fizika t, nó ve ny e s 

a llattant, amellett a nyelvekben kiva lt, ma r jó l tudótt 

ne metu l e s latinul e s 25 e ves kóra ra megtanult 

angólul, francia ul, szlóva kul, e rtett spanyólul e s 

pórtuga lul, ke só bb belekó stólt a róma n nyelvbe e s a 

keleti nyelvek e s í ra sfajta k is e rdekelte k.  
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Az 1896-ós vila graszó ló  Mille nniumi e v kerete ben a 15 

esztendó s Bartó k eló szó r le pett fel nyilva nósan 

Pózsónyban, majd 1898-ben, a fórradalóm 50-ik 

e vfórduló ja n a pózsónyi Va rósha z nagyterme ben 

ja tszótt. Kó zben kómpóna lt, templómókban 

órgóna zótt e s bemutatta az elsó  zóngóraszóna ta ja t. 

Bártók nágyön hívő kátölikúsként nőtt fel, bár 

később eltávölödött á vállástól és már érett 

körábán únitáriús lett. Idősebb fia, Béla (aki pedig 

a budapesti unita rius egyha zkó zse g fó góndnókake nt 

mu kó dó tt 1971-tó l hala la da tuma ig, 1994-ig), í rta 

ró la: „Apa m a pózsónyi katólikus kó ze piskóla ba ja rt, a 

kóróna za si templómban minden vasa rnapi mise n 

órgóna zótt, ugyanótt ahól Dóhna nyi, aki ugyanabba az 

iskóla ba ja rt, is ja tszótt azeló tt. Az unita rius valla st 

aze rt va lasztótta, mert szabadabbnak e s 

humanista bbnak ve lte mint a merev katólikus hitet.” 

Bartó k ó ne letrajza ban í gy í rja le e letpa lya va laszta sa t: 

“A gimna ziumi tanulma nyók befejeze se uta n Dóhna nyi 

tana csa ra Budapestre jó ttem a Zeneakade mia ra, ahól 

Thóma n Istva n zóngóra e s Kóessler Ja nós zeneszerze s 

taní tva nya vóltam 1899-tó l 1903-ig. Thóma n neve t 

ma r dia kkórómban ismertem, akkór ma r Pózsónyba 

gyakran leja rt Budapestró l egy na lam pa r e vvel 

idó sebb zóngóramu ve sz, akinek ó ria si jó vó t jó sóltak e s 

akiben e n ifju kóri mu ve sz idea lómat tala ltam meg. Ez 

a zóngórista, Dóhna nyi Ernó , nagy lelkesede ssel 

besze lt Thóma nró l. Az a nevele s amit ke só bb 

Thóma nna l tala ltam nemcsak a zóngórake znek e s a 

muzsikus fu lnek szó lt, hanem az emberi le leknek is. 

Thóma n Liszt nó vende k vólt e s szeme lyesen 

saja tí tótta el a nagy mestertó l a mózdulatókat, 

amelyeket a legu jabb pedagó gia alkalmazótt.”  

Ma r harmade ves tanuló ke nt Bartó k í rja az anyja nak: 

“A he t ujdónsa ga, hógy Gruberne  taní tva nyóm lett 

(Gruber Henrikne , Schlesinger/Sa ndór Emma, ke só bb 

Kóda ly Zólta n elsó  felese ge), kóntrapunktót fóg na lam 

tanulni, heti egy ó ra ban. Amellett Gruberne  

szalónja ban a szómbati ta rsasa gókban eló adók is, 

legutó bb Dóhna nyi utólsó  mu ve t. Legkó zelebb meg 

Gruberne  ja tszótta el az e n egyik zóngóradarabómat. 

Erre Dóhna nyi ezt móndta: “Mi ez? Mit ja tszik? Amit 

e n nem ismerek.” Üta na nyugtalanul fel-ala  ja rt e s 

felkia ltótt: “Megvan! Ez a darab vagy Richard 

Strausstól van vagy Bartóktól”.  
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Szó val ó  Straussósnak tala lta, Thóma n u rnak tetszett, 

de ó  meg azt móndta hógy Brahmsós, Herzfeld tana r 

u r meg hógy Lisztes e s Gruberne  meg hógy 

móderniza lt Csajkóvszky. Ma svalaki meg 

Wagneresnek is e rezte. Szó val egyiku knek sincs igaza. 

Csak az van, hógy a zene m ma s.” 

Az egye ni stí lusa kerese se re vónatkózó lag Kóda ly ezt 

í rja: “Pa lya ja kezde ben a lma ban sem góndólt arra, 

hógy valaha fólkló rista lesz. Elsó  fó ce lja a zóngóra vólt, 

ma sódik a zeneszerze s. Kórai kise rleteiben nyóma 

sincs a magyar stí lusra tó rekve snek, ke t e vig nem is 

kómpóna lt, aminek az óka t tana rja ban Kóessler 

Ja nósban kereshetju k. Nem e rtette k egyma st, 

Kóesslerben nem tala lt vezetó re, mert a ne met 

Kóesslernek az vólt a ne zete, hógy magasabb zene ben 

a magyar jelleg csak mó dja val alkalmazótt szí nfólt 

lehet, mint Brahmsna l e s Debusyró l meg í gy 

nyilatkózótt: “Man kann nicht einen ganzen Abend in 

Dialekt sprechen” (Nem lehet ege sz este fólyama n 

dialektusban besze lni). De a mille nniumi fu ggetlense gi 

hulla m uta n a kó zve leme ny minden te ren 

magyarsa gót kó vetelt, Gótterhalte helyett magyar 

himnuszt. Bartó kót is elragadta a la z, e vekig az akkór 

felkapótt magyar paszóma nnyal ella tótt Attila kaba tót 

e s csókórnyakkendó t hórdta, me g a 

hangversenydóbógó n is, e s felszó lí tótta Elza huga t, 

hógy ó  is magyar ruha ban jelenjen meg. Só t, 

a tkeresztelte huga t Bó ske nek, mert Elza tu lsa gósan 

ne metesen hangzótt. 

Kóessler kitu nó en taní tótta a hangszerele st, 

taní tva nyai vóltak a Bartó kkal majdnem egykóru  

Weiner Leó , Kóda ly Zólta n e s Ka lma n Imre is, de a 

tana r istene Brahms maradt, megmaradt 

kónzervatí vnak e s leszó lta Richard Strausst módern 

hangza sa miatt. Bartó k anyja ezt í rta 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 szimfó nia me g Liszt hata su  szimfó nikus 

kó lteme ny, amelynek a kó zpóntja a magyar himnusz 

e s az ósztra k csa sza ri himnusz allegó rikus ku zdelme 

e s ahól megjelenik Bartó k me lye rze su  hazaszeretete. A 

Kóssuth szimfó nia 1903-ban jelent meg, ugyanakkór 

mint Debussy Pelle as et Melisande ópera ja, Mahler 5-

ik szimfó nia ja, Sibelius hegedu -versenye, Puccini 

Madame Butterfly ópera ja, majd ró videsen Richard 

Strauss Salóme ópera ja e s Leha r Ví g O zvegye. A 

meglepó  az. hógy az 1904 e vi angliai e s egy budapesti 

bemutató ja uta n a szerzó  e lete ben sóha tó bbe  nem 

adta k eló , a harmadik eló ada sra 1961-ben keru lt sór. A 

budapesti bemutató  uta n í rta Kacsóh Póngra c, a 

Zenevila g fólyó irat 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.”  

Bartó k ma sódik fóntós mu ve a Scherzó zóngóra ra e s 

zenekarra vólt, a Filharmó niai Ta rsasa g adta vólna eló  

Budapesten 1905-ben, de Bartó k az elsó  pró ba uta n 

felha bóródótt a zenekar felke szu letlense ge e s 

ellense ges magatarta sa miatt, becsapta az ajtó t e s a 

mu  bemutata si jóga t visszavónta. Ez a mu  e lete ben 

sóhasem hangzótt el, szinte n 1961-ben keru lt eló szó r 

a kó zó nse g ele . Tala n eze rt jeló lte Bartó k az ópus 1 

sza mmal az 1904-ben í rt Rapszó dia ja t zóngóra ra e s 

zenekarra, amely a kórabeli rómantikus magyarós 

ira nyzat legszebb darabja. Nem va ratlan, hógy Bartó k 

utólsó , New Yórkban, befejezett mu ve, szinte n 

zóngóra ra e s zenekarra szó l, a harmadik 

zóngóraverseny, hiszen Bartó k elsó sórban zóngórista 

vólt e s ennek a hangszernek a neves tana ra. 

Mert Bartó kót ma r 1907-ben, alig 26 e ves kóra ban 

kinevezte k a Zeneakade mia n a zóngóra tansze kre 

prófesszórnak.  
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Me g az eló zó  e vekben rengeteget hangversenyezett 

ku lfó ldó n e s ezeket í rta anyja nak benyóma sairó l: “Egy 

pa r pa rizsi ku lsó se g: a kófa k kis kócsijukat tó lva 

e nekelve kina lja k a ruikat, mindegyiknek megvan a 

meló dia ja, e rdemes lenne ó ssze-gyu jteni. A 

be rkócsiknak nincsen a llóma sa, u gy cirka lnak az utca n 

mint a “feile Dirnen” (“eladó  kurva k”), annyi 

autómóbil sza guldóz, hógy az utca k tu rhetetlenu l 

bu zlenek a benzinfu sttó l, a metrópólitain, ez a 

villamós szó rnyeteg, sipól, duda l, du bó ró g, a fe keze s 

a tja rja az ember csóntja t, belseje t, kirezgeti me g a 

lelke t is. Ez a sietse g, sza gulda s, la rma ólyan valami 

mit Be ke s va rmegye ben nehezen lehet elke pzelni. 

Lisszabón pedig: gyó nyó ru  

kis va róska, de hihetetlen zaj van, minden ember 

órdí tva a rulja pórte ka it, amelyeket “se csacsi-se ló ” 

sza llí t. E s micsóda piszók, csa mpa s, tópróngyós alakók 

te nferegnek ebben a halszagu  szeme tben. Ez Demi-

Afrique, barnabó ru , kórómhaju  ne pse g, de nagyón 

e rdekes e s me gis móndhatatlanul nya jas. Na e s a 

vónat! Lisszabón e s Madrid kó zó tt egy ja rat kó zlekedik 

napónta, ez az express 28 km-nyi sebesse ggel 

“sza guld”, ó sszesen 21 ó ra az u t. A pórtuga l vasutak 

gyala zatósak, fólyósó , a rnye ksze k, fu te s, vila gí ta s, 

ismeretlen fógalmak. A 6 szeme lyes elsó  ószta lyu  

fu lke ben 10 ember szóróngat. Viszónt Madridban 

fógadótt a kira lynó . Annyit tud a zene ró l mint a 

Schneider ne ni. A sók zó ldse g kó zó tt a legsikeru ltebb 

az vólt, amikór azt móndja: “A királya úgye jól beszél 

magyarul?” Na e ppen a Ferenc Jó ska! De ra hagytam, 

hógy igen, nagyón jó l, pónt e n a republika nus, a 

Habsburg gyu ló ló . Tó lem meg valamilyen csa rda st 

kiva nt. Jó l van, ja tszóttam, telje k benne ó ró me”.  

Ebben az idó ben í rta Kóda ly: “Az Erkel-Liszt fe le 

magyarsa g hata ra n a llva í rta meg Bartó k elsó  mu veit, 

me g az ópus 3-ke nt megjelent I. szvitet is. De akkór 

ra jó tt, hógy arra ma r nincs u t, u jabb móndanivaló  e s 

akkór kezdett a ne pdal ira nt e rdekló dni. A levegó  tele 

vólt a mu veltebb kó ró k ne pdalaival, de ezek nem 

vóltak igazi ne pdalók.”   

Bartó k meg ezt í rta: “A magyar paraszt e s az órsza g 

ma s parasztne pei, ku ló nó sen a tó t e s az óla h 

parasztsa g, hihetetelenu l nagy zenei kincset ó riz ne pi 

meló dia iban. Gazdag anyag a ll a rendelkeze su nkre, 

csak a kezu nket kell kinyu jtanunk e s felszednu nk.  
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Csak ez a felszede s nem vólt ólyan egyszeru  dólóg. 

Olyan falvakat kellett felkeresnu nk, amelyek a lehetó  

legta vólabb esnek a civiliza ció  kó zpóntjaitó l e s 

kó zlekede si vónalaitó l. Me g akkór nagyón sók ilyen 

falu le tezett Magyarórsza gón. A re gi, tó bb e vsza zadós 

dallamóke rt ó reg-emberekhez, fó leg 

ó regasszónyókhóz kellett fórdulnunk, ezeket viszónt 

nehe z vólt ra venni az e nekle sre, sze gyelte k idegen 

emberek eló tt e nekelni, fe ltek, hógy a falubeliek 

kigu nyólja k ó ket e s me g inka bb fe ltek a fónógra ftó l. A 

legnyómóru sa gósabb falvakban a legprimití vebb 

viszónyók kó zt kellett e lnu nk, me gis e letem 

legbóldógabb napjai kó ze  tartóztak ezek, ha sikeresen 

felvettem ismeretlen dallamókat.” 

1907-ben Sze kelyfó ldó n gyu jtó tt Bartó k e s Geyer 

Stefinek, egy fiatal Hubay taní tva ny hegedu -

mu ve sznó nek, ezt í rta Gyergyó -Kilye nfalva bó l: “E n 

(bele pek): Isten a ldja 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: e n re gi no ta kat? 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 

ke t nó ta t), ezt a Gergo ne  e nekelte, ezt meg a Kasza ne . 

PA: aj, ma r nem olyan az e n hangom, fiatal lea nyokhoz 

kell menni, azok tudnak énekelni. Nekem egy sem jut 

eszembe, éppen ha kell, egyet se tudok. Na, eszembe 

jutott egy – (hirtelen la nya hóz) kutya terengette t mie rt 

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 nya jasan) az nem kell, az szent 

ének, valami igazi falusi nótát. PA: (megismétli azt 

amire ma r móndtam, hógy u j nó ta, majd u jra aja nlja a 

Ma ria Magdólna t). E n (kitarta s, tu relem a pókólba 

veletek): nem tud akkor semmit?  
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PA: Sa ndor Gyurka ne  ehejt lakik ku jjel az ucca n, azt 

östig se győzné hallgatni. Én (reménykedve): hol van ő? 

PA: ha t insta llom az osztona ta ban (szo vo sze k) 

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 

(megtó rve ta vózóm). Da capo al fine reggelto l estig, 

hétfőtől vasárnapig, ezt nem lehet tovább kibírni.” 

1909-ben Bartó k a Felvide ket ja rja e s ezt í rja: “A tó t 

ne p nagyón gazdag ne pdalókban. He t nap ó ta 

dagasztóm Rógóz, Dra gcse ke, Tasa dfó , Kórbezd e s 

Kótyiklet sara t, ez az órsza g lege rdekesebb re sze 

ne pzene szempóntja bó l, itt minden ó si. Kótyikletnek 

nincs iskóla ja, se papja, egy ember se tud í rni, ólvasni, 

mintakó zse g. Sa rós u dvó zleteimet ku ldó m.” 

A rendkí vu l csinós Geyer Stefi, akihez Bartó k nagyón 

vónzó dótt, nem viszónózta az e rzelmeit. Ü j la thata rók 

uta n ne z e s 1909-ben megnó su lt, elvette az alig 16 

e ves Ziegler Ma rta taní tva nya t, a la ny szu leinek 

ellenze se daca ra, való sa ggal szó ktetve hazulró l vezeti 

ólta rhóz. Ha zassa gukbó l egy e v mu lva fiu gyermek 

szu letik, ifj. Bartó k Be la. 

Ebben az idó ben hí rneve ma r a llandó an nó . A 

Budapesti Hí rlap 1910 ma rciusi sza ma bó l ide zem 

Kern Aure l í ra sa t: “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 Bartó k nemcsak magyarórsza gi ne pek meló dia it 

gyu jti. 1913-ban kezd arabul tanulni, mert a 

sivataglakó  berberek e s arabók zenei anyaga t akarja 

tanulma nyózni. Algí r kó rnye ke re utazik, ahól a 

hó me rse klet 48 fókót is ele r nya rón, de a meleg nem 

zavarja ó t. Ma rta felese ge is elkise ri a vadrege nyes 

u tra, amelyró l ezt í rja.  
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“Biscra va rósa ban fógadtunk egy arab vezetó t, de a 

ha róm zene sz, akiket ez szerzett csak ka ve ha zi zene t 

ismert, az arab nó k pedig idegen fe rfiak eló tt nem 

e nekelhettek. A rendó rse g engede lye vel az “óuled-

mailók” (próstituta k), akiknek nem vólt szabad az 

utca jukat elhagyni, eljó hettek a hótelba, ahól az 

ó ró mla nyók nagyón jó  anyagót nyu jtóttak. Innen Tólga 

va rósa ba mentu nk, ahól a sejk nagyón szí vesen 

fógadótt bennu nket e s felvónultatta a hótelban az 

e nekes furulya sókat, a dóbósókat e s az 

ó regasszónyókat. Csak a ví z ihatatlanul keseru  vólt, 

tejke nt ista lló szagu  kecsketejet adtak e s mindezt 

hórribilis a rakón. Innen Sidi Okba ba utaztunk, ahól a 

sejk egy ha z eló tt, gye ke nyekkel leterí tett emelve nyen 

u lt, ma sik ke t arabbal. Leu ltu nk az ó reg sejkkel 

szemben, kaptunk ka ve skanna t, cse sze t, cukrót, 

minden su ru n tele le gypiszókkal. A ka ve  sem lehetett 

kimóndóttan steril, a ví z az egyetlen patakbó l jó tt, ahól 

kacsa k u szka ltak, asszónyók móstak e s kis arab 

kó lykó k lubickóltak e s pisiltek. A ka ve  visszautasí ta s 

nagy se rte s lett vólna, fe rjem móndta is: “ha 

belehalunk is, meg kell innunk”. Azta n felmentu nk az 

emeletre, ahól fela llí tóttuk a fónógra ft, jó ttek a 

zene szek, csak móndta k, hógy ne ta maszkódjunk a 

falra, a repede sekben e letvesze lyes skórpió k 

rejtó znek. A skórpió k nem csí ptek meg, de Be la ólyan 

su lyós be lhurutót kapótt, hógy 47 kiló ra fógyótt e s 

visszautaztunk Marseillebe. A sza nde k, hógy u jra 

jó jju nk gyu jteni a ha bóru  miatt meghiu sult e s Be la 

sóse te rt vissza Afrika ba”. 

Ziegler Ma rta napló ja ban me g ezt í rja: “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 fiu nknak mindennap lelkesen rajzólt. A kis Be la 

mindig azt ke rte: “Apuka jazsoljunk tocsilovat”.  
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Fe rjem nagyón kómóly, ne ha kómór, vólt, de sóse 

emelte fel a hangja t. Ha du hó s lett, csak az ajka t tette 

ra ncba e s nem szó lt egy szó t sem. Ritka n nevetett, de 

nagyón jó l szó rakózótt ha a kiadó któ l ilyen hiba s 

szó vegek e rkeztek: A to t lepe nyek ta nca vagy Zengj 

nekünk dalt hangok nagy szamárja. Aztán még jóbban 

ó ru lt, ha a ku lfó ldró l jó vó  levelek cí mze se ben a Jó kai-

utca bó l Ró kai-utca lett e s Ra kóshegybó l Raka shegy, 

mindig va rta milyen u jabb mulatsa gós hiba kkal jó nnek 

a levelek.” 

Bartó k ha róm nagy szí npadi mu ve t a 10-es e vekben 

í rta. A Ke kszaka llu  Herceg va ra ópera ja a zórd erde lyi 

ballada k vila ga t ide zi fel. Bala zs Be la í rta a 

szó vegkó nyvet 1910-ben e s ró videsen az ópera zene je 

ke sz vólt. Csak hat e vvel ke só bb kómpóna lta Bartó k 

szinte n Bala zs Be la szó vege re í rt balletnek, A fa bo l 

faragott királyfinak a zenéjét, mégis ezt a művét 

mutatta k be eló bb az óperaha zban 1917-ben. Bala zs 

Be la í gy ezt í rta ó ne letrajza ban erró l: “Ne ha ny nappal 

a bemutató  eló tt az a hí r terjedt el Budapesten, hógy a 

szó vegkó nyv sikeres lesz, de a zene nem. Ez nagyón 

feldu hí tett, mert megala zó  lett vólna Bartó k re sze re. A 

sajtó  az Operaha z legnagyóbb bótra nya ra ke szu lt. 

Ke szek vóltak a kritika k “Bélácska nem komponálj” 

szellemben e s stí lusban. Csak e ppen fórdí tva lett, 

hiszen Bartó kót harmincszór is viszahí vta az ó rjó ngó  

kó zó nse g a szí npadra, de e n nem kaptam elismere st. 

Ke nytelen-kelletlenu l a kritika k rajóngva ve lekedtek a 

zene ró l, csak e ppen hógy a szó vegkó nyv egy ólcsó  e s 

gróteszk kí nai gya rtma ny, viszónt a zene tragikus, 

de móni, felmagasztaló . Me g azt is móndta k, hógy 

terróriza ltam Bartó kót, hógy kómpóna ljón az e n 

szó vegemre, mert í gy legala bb a siker egy re sze ra m is 

mósólyóghat e s kaphatók egy kis helyet a 

zenetó rte nelemben. Sajnós ez befólya sólhatja 

Bartó kót is, aki aligha fóg tó lem u jabb kó zremu kó de st 

ke rni.” 

Mit í rtak a kritikusók ma snap? Fódór Gyula a He tben: 

“Eddig Bartó k mindig indexen vólt. A zene szek 

undórral e s rósszakarattal ja tszótta k a kótta it, nem 

vólt magyar karmester aki sí kra sza llótt vólna e rte. Ez 

nem is csóda, ha meggóndóljuk, hógy egy 

elte velyedett, perverz, pathólógikus, hazaa ruló , 

dekadens egye nró l vólt szó . De ki ez a perverz, 

sansculótte zeneszerzó , ez az elte velyedett 

fórradalma r, ez a rósszhiszemu  anarchista?  
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Alacsóny, karcsu , ó szes haju , cvikkeres mu ve sz, 

csó ndes, szó tlan, maga ba fórdult, tartó zkódó , szere ny, 

finóm, kedves, jó sa gós ember. Az ege sz e lete: munka. A 

nemzet napsza mósai e ltek í gy, mint ez a magyar 

zenemu ve szetnek Isten kive teles kegyelme bó l való  

hercege. A Zeneakade mia n taní t zóngóra zni e s 

nemcsak a keze t mu veli ki a taní tva nyainak, hanem az 

í zle se t, az e rtelme t, a lelke t is. Ezeken felu l pedig 

hó napsza mra ja rta szeke ren a magyar nemzetise gi 

vide keket, e lt szalónna n e s kenye ren, gyu jtve a 

ne pdalókat.” A neves Reinitz Be la a Ne pszava ban: “Ma 

a nagy magyar zenekó ltó  nagyszeru  zsenije eló tt 

meghajtóm a hó dólat za szlaja t. A tegnap este hata sa 

nem e rze ki, hanem lelki hata s vólt, a mu ve szet 

mindent lenyu gó zó  hatalma. Sajnós ahógy a kritikus 

gyó nyó ru se ggel vallja, hógy itt van a legnagyóbb 

mu ve szu nk, a kó zve leme ny nagyre sze a meg nem 

e rte s Beckmesser fu leivel hallgatja ó t. Pedig Hans 

Sachs mó dja ra ke ne ezt a zene t hallgatni, mint ahógy 

Wagner ólyan kiva ló an pe lda zta. Sachs sem e rtette 

meg Stólzingi Waltert, az u j kó ltó t, de mege rezte, hógy 

egy nagy dólóggal, megnyilatkóza ssal a ll szemben. E n 

a fe lkultu ra ju  szakma ny zene szekkel e s a szókva nyós 

zene hez ragaszkódó  óperaja ró kkal szemben a fiatalsa g 

szu z fu leiben bizakódóm, amely nem tudja milyen a 

re gi szaba ly, de fóge kóny a sze p ira nt e s kinyitja lelke t 

az igazi mu ve szet eló tt.” A ballet nagy sikere alapja n 

egy e vvel ke só bb ve gre az óperaha z bemutatta A 

kékszakállú herceg várát is. Eredetileg a Lipótvárósi 

Kaszinó  pa lya zata ra í rta, de elutasí tótta k mint 

ja tszhatatlant. Ügyaní gy ja rt az Operaha zban is. Bartó k 

akkór azt ve lekedte: “Engem mint zeneszerzó t 

hivatalósan kive geztek. Vagy nekik van igazuk, akkór 

e n tehetse gtelen kónta r vagyók, vagy nekem, akkór ó k 

hu lye k. Belenyugódtam, ezuta n í ró asztalómnak í rók.” 

Való ban 1912-ben sza mu -zete sbe vónult, csak taní tani 

ja rt, eltemetkezett a csendbe, 1915-ig tó bb zene t nem 

í rt, sókat utazótt, ne pdalókat gyu jtó tt. A parasztók 

mutatta k meg pa r e v mu lva azt is, e lni, dólgózni kell 

tóva bbra is, a legvadabb ta mada sók ellene re is kezdett 

u jra zene t szerezni, ne pdalók, ne pi ta ncók alapja n. 

Ezuta n szu letett meg az igazi nagy sikert arató  Kira lyfi 

e s jó tt a Ke kszaka llu  óperaha zi bemutató ja.  

A kritikusók u jra leszó lta k Bala zs Be la szó vege t e s azt 

is móndta k, hógy ez csak egy akada ly a szenvedó  

zeneszerzó nek.  
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Bala zs í gy va laszólt a Magyar Szí npad fólyó iratban: 

“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.” 

Ezuta n e vekig nem is besze ltek egyma ssal, a viszónyuk 

teljesen elrómlótt. 

A harmadik nagyszaba su  szí npadi darab, A csóda latós 

mandarin, egyfelvóna sós ne ma ja te k, Lengyel 

Menyhe rt szó vege re, szinte n só te t tó nusu  alkóta s, 

mint a Ke kszaka llu . A kettó  kó zó tti Fa bo l faragott 

királyfi úgy hangzik mint Shakespeare véres 

kira lydra maí  kó zó tt a Szentiva nye ji A lóm. 1919-ben 

í rta meg Bartó k a zóngórafógalmazva nya t, ba r csak 

1923-ban fejezte be a hangszerele st, amikór az 

óperaha z bemutató ra kitu zte. Ma r az eló zó  mu vek 

eló ada sa val is ó ria si nehe zse geket kellett leku zdenie, a 

zenekar szabóta lta, magyar karmester nem fógadta el, 

kudarctó l fe lve, csak az ópera ban mu kó dó  ólasz 

karmesternek, Egistó Tangónak, kó szó nhetó , az 

eló ada s, ba r az eló ke szu letek alatt eredetileg u gy 

la tszótt me g ó  sem bí r a status quó-t ó vó  maradisa ggal. 

Pe lda ul a bra csa s, Luka cs Pa l, ódajegyze se ma is 

la tható  a partitura n, az elsó  bra csaszó lam mellett: 

“hangolni nem kell és úgyis felesleges”, sza nde kósan 

hamisan ja tszóttak, avval a meggyó zó de ssel, hógy 

ezekben a fu lse rtó  disszóna ncia kban teljesen mindegy.  

A Kira lyfi va ratlan sikere me gis eló ke szí tette az utat az 

ópera bemutató ja ra, a ballet a llandó an mu sórra keru lt, 

de A csoda latos mandarin elsó  eló ada sa t, ke nyes 

te ma ja miatt, betiltótta k Budapesten e s 1945-ig nem is 

adta k eló . Az ó sbemutató ra Kó lnben keru lt sór 

Szenka r Jenó  veze nyle se alatt. Az eló ada s teljes 

bótra nyba fu lt. Ez í rja Szenka r: “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 kó lni kudarca ellene re Bartó k zene je vel 

egyre tó bb sikert aratótt, ba r inka bb ku lfó ldó n mint 

ótthón, ahól a zene je ira nt mutatkózó  ellenze s 

tóva bbra is fennmaradt. Eze rt sókat utazótt, 

kóncertezett e s ótthón gyakran nem tu l udvarias 

fórma ban adótt kifejeze st az ellenve leme nyeknek. 

Emberileg visszavónult, prófesszóri za rt ku lseje 

mó gó tt a neuró zusig e lt tu relmetlense g alakult ki, ami 

a ha zassa ga t is megviselte. 1923-ban elva lt Ma rta tó l e s 

elvette a ragyógó an sze p, nagyón tehetse ges, Pa sztóry 

Ditta t, akit az eló zó  e vtó l kezdve taní tótt a 

Zeneakade mia n. Majd 1924-ben megszu letett ma sódik 

fia, Pe ter. Ditta ezt í rja ró la: “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 Hí rlapban Kósztóla nyi Dezsó  egy 

hósszu  interju t ke szí t Bartó kkal, az ó  csóda latós 

stí lusa ban: “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.” 

Kósztóla nyit nagyón e rdekelte a ne pzenegyu jte s e s 

ke rdezte, hógy viselkedett a ne p a gyu jtó kkel? Bartó k 

va lasza: “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 idó s 

magyarókat, akikkel ma r kapcsólatót sikeru lt 

teremteni, Bartó k mósólyógva kerí tette óda, majd 

pa linka t fizetett. Ilyen ember vólt a Miha j Ja nós, aki í gy 

móndta: “Hát naccságos úr instállom, előbb megiszunk 

egy-két decit, aztán megjön a kedvünk, csak úgy tudunk 

danolni.” Miuta n ne ha ny dalt kicsalt az ó regbó l, u jra 

tó ltó tt neki pa linka t, kó zben jó tt a pósta s, hózótt 

levelet Bartó knak, a jelenlevó  me g idó sebb nagymama 

ke rdezte neki szó l-e. Mire a pósta s í gy szó lt hózza : 

“Mama, maga ne kérdezzen semmit, jobb lesz, hajjon 

meg már, eszünk egy kis jó bornyúpaprikást a torán”. 

Ilyen anekdó ta kat í rt le a kó ró sfó i ne pbu tór faragó  

Pe ntek Gyó rgy, akine l Bartó k a budapesti bu tórait 

megrendelte, a szerzó  egyik óttani la tógata sa ró l. 

Bartó k Kóda llyal egyu tt gyu jtó tt e s rendszerezett tó bb 

mint 10.000 magyar ne pdalt e s saja t kutató munka ja 

alapja n 3000 róma n, 2600 szlóva k e s 1600 de lszla v 

dallamót. A Trianón uta ni Magyarórsza gón kritiza lta k, 

mie rt fóglalkózik a nemzetise gek kultura ja val, a róma n 

hivatalós kó ró k pedig magyar sóvinizmussal va dólta k 

meg, amikór az erde lyi róma n ne pzene ben a magyar 

ne pzene befólya sa t a llapí tótta meg.  
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Kósztóla nyi azt is ke rdezte a eló bb leí rt interju ban, 

hógy fólyik-e me g a magyar ne pdal gyu jte se e s hógy 

van-e kapcsólata a finn ne pzene vel? Bartó k va lasza: 

“1918 ó ta nem vóltam gyu jtó -kó ru tón. A megsza llótt 

teru leteken nehe z a munka. (Üta na legyint) A finn 

ne pzene semmi e rdekeset nem nyu jt. Csupa sve d-

euró pai visszhang. Zene nkkel Euró pa ban egyedu l 

a llunk, csak ólyan a zsiai ne pekne l van pentató nika, 

mint a cseremiszek. Teha t a ta vóli ne pekne l, akiktó l a 

magyarsa g legala bb 1500 e vvel ezeló tt elva lt, 

felfedezhetju k ne pdalaink legó sibb re tege t, a levelek 

elhullóttak, a gyó ke r kite phetetlen.”    

Bartó k kutató  hajlama jó val ke só bb, 1936-ban, A zsia ba 

vitte, a magyar ne pdalók ta vóli rókónainak a 

felkutata sa ra. Vólt benne valami ami a magyar ó shaza t 

keresó  megsza llóttakra emle keztet, a Magna Hungaria 

felfedezese re induló  XIII. sza zadbeli Julianus bara t e s a 

Tibetet ja ró  XIX. sza zadbeli Kó ró si Csóma Sa ndór 

ó ró kó se.  

A huszas e vekben Bartó k egyre tó bbet 

hangversenyezett ku lfó ldó n, beja rta ege sz Euró pa t e s 

1928-ban eló szó r le pett fel E szakamerika ban is. Tí z 

he t alatt huszónó t kóncertet adótt, a kó zó nse g 

e rdekló de se nagy vólt, a zenekari eló ada sók 

szí nvónala elsó rangu . Ezt í rja anyja -nak: “Felólvasó  

zóngóraesteket fógók tartni. Angólul fógók felólvasni, 

majd zóngóra zni illusztra ló  mu veket. Ke pzelheted 

milyen lesz! E letemben egyszer ólvastam fel 

nyilva nósan magyarul, azt se jó l, móst pedig angólul? 

Ha t legyenek bóldógók vele, ó k akarta k...” 

Bartó k egyik legsikeresebb zóngóramu ve, amelyet a 

legtó bb kóncerten eló adótt az Allegró Barbaró vólt. 

Erró l í rja Deme ny Ja nós, Bartó k e lete nek az egyik 

leghivatóttabb tanulma nyózó ja: “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.” 

Bartó k kóra egyik legnagyóbb zóngóramu ve sze vólt, 

mint Liszt Ferenc a XIX. sza zadban. Ja te ka eredeti vólt, 

saja t mu veinek egyedu li mu ve sze.  



116 

 

Ezenkí vu l Bach mu veit ja tszótta legszí vesebben, a 

rómantikusókna l nem e rezte annyira ótthón maga t. 

Mu veinek jelentó s re sze zóngóra kómpózí ció  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 

ke t zóngóra-versenye t sem Magyarórsza gón mutatta k 

be, hanem Frankfurtban, az elsó t Wilhelm Furtwa ngler 

(1926), a ma sódikat Hans Rósbaud (1933) veze nyelte, 

a szerzó vel a zóngóra n.   

Eddig sók szó  vólt Bartó kró l, mint zeneszerzó ró l, 

ne pdalgyu jtó ró l, zóngórista ró l, de mege lhete se nek az 

alapja t tulajdónke ppen az a ltala legkeve sbe  szeretett 

zóngórataní tó i elfóglaltsa ga adta meg. A 

zeneakade miai e vei alatt Bartó knak rengeteg 

taní tva nya vólt, mint priva t nó vende kek is, de 

sóhasem akart a zeneszerze s tana ra lenni. Me g amikór 

1940-ben E szakamerika ban a Cólumbia egyetem 

dí szdóktóra va  avatta, felaja nlóttak egy nagyón jó l 

hónóra lt zeneszerzó i tansze ket, azt is visszautasí tótta, 

ba r pe nzu gyileg teljesen csó dben vólt. Me g a zóngóra-

prófesszóri a lla st is csak aze rt fógadta el, mert 

valamibó l meg kellett e lnie. E rdemes meghallgatni, mit 

ve lekedtek ró la taní tva nyai. Fö ldes Andör, a vila ghí ru  

zóngórista e s Bartó k mu veinek lelkes terjesztó je í rja 

ró la: “Az Akade mia n a tana rók azt kiva nta k, hógy ó ket 

a taní tva nyók “mester”-ke nt szó lí tsa k. Ez a nagy 

zeneszerzó  vólt az egyetlen aki csak “prófesszór u r” 

vagy “Bartó k prófesszór” megszó lí ta st fógadótt el. A 

tó ke letes mó d, ahógy elmagyara zta Bach vagy 

Beethóven mu veit, tó bbet taní tótt a fiatalóknak, mint 

amit a zeneszerze s tana raitó l kaphattak vólna 

harmó nia e s kóntrapunkt te ma iban.”  

Bálögh Ernő hat évig tanult Bartóknál, 15 éves 

kóra ban Liszt dí jat kapótt, fiatalón letelepedett 

Washingtónban, ahól sikeres zóngóristake nt mu kó dó tt 

e s eló segí tette Bartó k turne jait, majd ke só bb az óttani 

letelepede se t. Ezt í rja ró la: “Valamennyien csóda ltuk 

ó t, me g harminc e ves se vólt, de abszólu t zseninek 

tartóttuk. Mint tana r igazsa gós e s pa rtatlan vólt, 

kiva ló an kedves módórral e s csalhatatlan lógika val 

taní tótt, elsó sórban zene t, csak ma sódsórban 

zóngóra t.  
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Hajthatatlan vólt a legkisebb elte re s vagy ritmusbeli 

hiba ira nt, me gis mindenki szerette, mert u gy 

magyara zótt mint egy zene sz egy ma sik zene sznek, 

sóhasem tette parancsóló  mó dón.” 

Döráti Antál, szintén tanítványa vólt és később, 

mint nagyón neves karmester, mu veinek lelkes 

terjesztó je. Visszaemle kszik, amikór apja eló szó r 

bevitte az Akade mia ra, ahól megismerte Bartó kót: 

“Me g fiatal vólt, de ma r ó szhaju , azt hiszem ma r 

szu lete skór ó sz lehetett. Finóm arc, ó sszeszórí tótt, 

majdnem aszke ta vóna su  sza j, de ami nagy behata st 

tett ra m: a delejezó , belsó  he vtó l a tfu tó tt szemei. 

Istenem micsóda szemek, a tható ak, intelligens 

ne ze su ek, egy bibliai prófe ta szemei. Fe le nken 

kó szó ntem neki: Jó  reggelt Prófesszór Ü r, kedvesen 

visszakó szó nt, megke rdezte, hógy zene sz akarók-e 

lenni, annyira sze gyeltem magamat, hógy felróhantam 

a le pcsó n, ólyan vó ró s fu lekkel mint ke t kó zlekede si 

la mpa. Ezuta n valaha nyszór tala lkóztunk, mindig 

szí ve lyesen u dvó zó lt, ilyen egyszeru  szeme ly vólt.” 

Sölti György, bizónyára a legnagyóbb karriert 

befutó  magyar karmester ezt í rja: “Az e n 

zóngóratana róm tu dó gyullada sban megbetegedett e s 

kó zó lte k tanuló ival, hógy Bartó k ó ra ira kell ja rnunk, a 

mi legnagyóbb re mu letu nkre. Mikór bele pett a 

tanterembe, ó ria si benyóma st keltettek a felejthetetlen 

szemei e s me lybeható  ne ze se. Hat he tig ja rtunk az 

ó ra ira, azalatt sóse hallóttunk egy hangós szó t tó le. 

Eló szó r a tanuló  elja tszótt egy darabót, uta na Bartó k 

leu lt a ma sik zóngóra hóz e s ó  ja tszótta el ugyanazt. 

Ezuta n móndta: “Ja tssza u jra”, ane lku l, hógy sókat 

kritiza lt vólna, de miuta n ó t meghallgattuk, ra jó ttu nk, 

hól vóltak a hiba ink, memyire tó ke letes vólt az ó  

eló ada smó dja. Re mu letu nk a hetek fólyama n csó kkent, 

de egyre inka bb mege reztu k, hógy egy való sa gós csóda 

eló tt a llunk: egy ilyen zsenivel egy Akade mia n 

lehetu nk.” 

Bartó k gyakran í rt prótesta ló  leveleket valamilyen 

a ltala nem tu rhetó  igazsa gtalansa g ellen. Az Akade mia 

egyik idó s pórta sa í gy ve lekedett erró l: “A professzor 

úr leveleket ír és az akadémiai urak a hajukat tépik”. 

Mert a dia kjai ima dta k, de rebellis terme szete miatt a 

ható sa gókkal nem jó tt nagyón jó l ki. Ez megla tszótt 

abban, hógy a hivatalós elismere sek nem vóltak az ó  

mu ve szi szí nvónala n. 1931-ben Hórthy Mikló s 

bevezette a Córvin kitu ntete seket. 
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10 magasfóku  la ncót e s 60 ma sódik rendu  kószóru t. 

Hubay Jenó  e s Dóhna nyi Ernó  la ncót kaptak, Kóda ly 

Zólta n e s Bartó k Be la csak kószóru t, velu k egyu tt 

pe lda ul Csathó  Ka lma n e s Zilahy Lajós í ró k, Hó man 

Ba lint e s Szekfu   Gyula tó rte ne szek, Bajór Gizi 

szine sznó , Kandó  Ka lma n me rnó k, Feje r Lipó t 

matematikus e s Kisfaludy Stró bl Zsigmónd szóbra sz. 

Bartó k me gis megse rtve e rezte maga t e s nem ment el 

a kitu ntete s a tve tele re, ba r ma ez a mu zeuma ban 

la tható . 1935-ben a Kisfaludy Ta rsasa g neki ite lte az 

ó te venke nt kiadótt Greguss e rmet, de a 30 e vvel 

azeló tt í rt I. szvitje e rt. Az u gy eló adó ja jó sza nde ku an 

javasólta a mu vet, mert azt góndólta hógy a maradi 

ta rsasa g nem fógadna el egy módernebb darabót. 

Bartó k í gy va laszólt: “1929 e s 1934 kó zó tt sók kiva ló  

mu vet mutattam be. Ha nem tudja k megite lni hógy 

krónóló giailag milyen mu vek jó hetnek sza mí ta sba, 

ugyan hógy tudna k a mu vek e rte ke t megite lni A 

Greguss e rmet nem vagyók hajlandó  elfógadni sem a 

jelenben, sem a jó vó ben, sem e ltemben, sem 

hóltómban.” Me gis elfógad egy fóntós megtiszteltete st: 

1936-ban a Magyar Tudóma nyós Akade mia tagjai kó ze  

va lasztja e s sze kfóglaló  eló ada sa t Liszt Ferencró l 

tartja. Kifejti, hógy Liszt mennyire sók u jszeru t 

teremtett e s hógy keve s XIX. sza zadbeli zeneszerzó  

le tezett, akinek a hata sa ólyan terme keny lett vólna az 

uta na kó vetkezó  nemzede k re sze re.  

1936 e s 1939 kó zó tt rendkí vu l e rte kes mu veket 

szerez, Zene hu rós hangszerekre, u tó kre e s celeszta ra, 

Szóna ta ke t zóngóra ra e s u tó hangszerekre, 

Kóntrasztók hegedu re, klarine tra e s zóngóra ra, 

Ma sódik hegedu verseny, Divertimentó e s az utólsó , VI. 

vónó sne gyes. Mint ma r szóka sós vólt, a mu vek 

legtó bbje t ku lfó ldó n mutatta be, a ke t zóngóra s 

szóna ta t Baselben, eló szó r ja tszva felese ge vel, 

Pa sztóry Ditta val, akivel ezt a mu vet, majd ke só bb a 

zenekarra a tí rt verzió ja t, rengetegszer ja tszótta.  

A Kóntrasztók tó rte nete t a nagy magyar 

hegedu mu ve sz, Szigeti Jó zsef, í gy í rja le: “Sóhasem 

ke rtem egy zeneszerzó t hógy nekem í rjón egy mu vet, 

kive ve egyszer. Felkerestem a vila ghí res jazz 

klarine tista t, Benny Góódmant, hatalmazzón fel arra, 

hógy megke rjem Bartó kót, í rjón egy mu vet mi 

ha rmunknak, amit Benny finanszí rózna. Neki csak egy 

felte tele vólt: ne legyen a mu  hósszabb, mint ami ra fe r 

egy 30 centime teres lemez ke t óldala ra.  
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Bartó k meg is í rta ke t te telben, de azta n u gy e rezte, 

hógy me g hia nyzik valami e s hózza tett egy 

harmadikat. Azta n me g móndta is nekem, hógy egy 

kicsit bu nó snek e rzi maga t a darab “tu lsu lya” miatt, de 

a csóda s mu  annyira tetszett, hógy tó bbszó r ja tszóttuk 

kóncerteken e s fel is vettu k egy ma ma r legenda s 

lemezre.” Szigeti ezt is í rja: “A partitura iban Bartó k 

beí rja, hógy egy te tel pe lda ul 6 perc, 22 ma sódperc, 

viszónt Alban Berg annyira megengedi a va ltóza sókat, 

hógy hegedu versenye hez ódaí rta: “Időtartam 25-30 

perc.” Meglepett a ke t szerzó  kó zó tti ku ló nbse g e s 

megke rdeztem Bartó kót, hógy magyara zza el hógy 

e rtendó . Azt va laszólta: “Nem u gy van, hógy az 

idó tartam 6 perc, 22 ma sódperc, csak annyi, hógyha e n 

ja tszóm a darabót, akkór ez 6 perc 22 ma sódpercig 

tart”.  Benny Góódman pedig a “Kingdom of Swing” 

kó nyve ben leí rja, mennyire megtisztelve e rezte maga t, 

hógy a sza zad legnagyóbb zeneszerzó je nek egy 

klasszikus mu re adhatótt megbizata st.  

1939 decembere ben meghalt Bartó k szeretett anyja e s 

egyí zben az euró pai pólitikai helyzet egyre jóbban 

aggasztja. Az ausztriai Anschluss uta n fe l, hógy 

Magyarórsza g is hasónló  sórsra jut, utólsó  

hangversenye t 1940 óktó berben tartja Budapesten 

felese ge vel, mint ma sódik szó lista val e s elhata rózza, 

hógy elutaznak E szakamerika ba, hógy elta vólódjanak 

a ha bóru tó l. Ezt í rja fia, Be la, apja ró l í rt kó nyve ben: 

„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 E szak-Amerika ban nem tud igaza n megfeleló  

mege lhete st teremteni. I gy í rja Szabólcsi Bence Barto k 

Béla élete című művében: “Ami Amerika ban va r ra  nem 

kó nnyu , e lete nek a legkeme nyebb pró bate tele. 

Hangversenyei nem ja rnak a va rt sikerrel, tudóma nyós 

munka ja t a Cólumbia egyetemen a llandó  

bizónytalansa g e rze se vel ve gzi. Ba r ez az egyetem 

u nnepe lyesen dí szdóktóra va  avatja 1940 

nóvembere ben, sem tudóma nyós, sem mu ve szi 

elhelyezkede se nem me ltó  szellemi rangja hóz. Ez az 

elkeserí tó  e s megala zó  helyzet nagyja bó l í gy marad 

1943-ig. Viszónt ezekben az e vekben mintha ra tala lna 

óptimizmusa ra, hite re, itt í rja legszebb, 

legmeló dikusabb mu veit, a nagyzenekari Cóncertót e s 

a III. Zóngóraversenyt.” 
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A Cóncertót a Bóstóni Szimfó nikus Zenekar karnagya, 

Serge Kóussevitzky megbí za sa alapja n í rta Bartó k 

1943-ban, az ó sszeg amit erre a ce lra kapótt, nagyón 

segí tette rósszul a lló  pe nzu gyi helyzete t. A ma r ele gge  

beteg Bartó k jelen vólt a december 1-i nagysikeru   

bemutató n, Kóussevitzky a sza zad egyik legjóbb 

zenekari mu ve nek minó sí tette a darabót. 

Bartó k kó vetkezó  mu ve az akkór me g nagyón fiatal, 

ma r 26 e ves kóra ban vila ghí res, Yehudi Menuhin, 

re sze re ke szu lt. I gy í rja le Menuhin elsó  

tala lkóza sukat: “Dóra ti Antal ismertetett meg Bartó k 

ma sódik hegedu versenye vel e s a zóngóra-hegedu  

szóna ta ja val. Miuta n ma r tó bbszó r eló adtam ezeket a 

csóda latós mu veket, szeme lyesen is meg tudtam 

ismerni a zsenia lis szerzó t. I rtam neki, hógy szeretne m 

tudni, jó l adóm-e eló  a szóna ta ja t? Tóscanini egy 

bara tja megszervezte, hógy tala lkózzunk az ó  Park 

Avenue-i laka sa n. Mikór ódae rtem, Bartó k ma r a 

zóngóra na l u lt, eló tte a nyitótt partitu ra, keze ben egy 

ceruza: egy hideg e s, ahógy taní tva nyai leí rja k, nagyón 

szigóru  fógada s. Semmi udvariassa gi fórmula. 

Kivettem a hegedu met, felhangóltam e s elkezdtu nk 

ja tszani. Az elsó  te tel uta n Bartó k fela llt e s 

meghatóttan móndta: “Nem tudtam, hogy egy művet 

így lehet játszani, talán csak sok évvel a zeneszerző 

halála után.”  A je g megtó rt. Üta na besze ltu nk a 

hegedu versenyró l. Ve leme nyem szerint nagyón 

krómatikus, pa r u teme ben annyi u j anyag van, hógy 

egy dódekafó nikus zeneszerzó  csak ebbó l egy ópera t 

í rna. Tudtam, hógy ez, a vila g legnagyóbb e ló  

zeneszerzó je, pe nzu gyi nehe zse gekkel ku zd e s 

megke rdeztem, hógy nem í rna-e egy mu vet nekem, ha 

lehet hegedu  szó ló ra. Nem is góndóltam, hógy minden 

idó k zeneiródalma nak egyik legremekebb mu ve t fógja 

nekem szerezni, de mikór 1944 ju niusa ban 

megkaptam a partitura t, azónnal la ttam, hógy Bach 

szó ló  hegedu re í rt mu ve ó ta ez a legfóntósabb 

hegedu re í rt zene.” 

Bartó k akkór ma r ke t e ve beteg vólt, de csak az utólsó  

idó ben tudta k kiderí teni, hógy leuke mia ban szenved. 

Az Amerikai Zeneszerzó k Szó vetse ge, ba r Bartó k nem 

vólt tag, nagylelku en fizette a rendkí vu l dra ga órvósi 

kezele se t, a magyar Rappapórt Izrael vólt a 

ha ziórvósa. A budapesti szu lete su  Rappapórt 

Magyarórsza gón tanult, ahól elkezdte órvósi 

mu kó de se t. 
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Me g Ady Endre órvósa is vólt egy va rósmajóri 

klinika n. 1917-ben, a huszas e vekben emigra lt 

E szakamerika ba, ahól nagyón sikeres karriert futótt 

be. Bartó k ma r az utólsó  e vben gyakóri 

ve ra tó mleszte st kapótt, de fehe r ve rsejtjei a lladó an 

emelkedtek, ve gu l 1945 szeptemberben besza llí tótta k 

a West Side Hóspitalba, ahól Rappapórt napónta 

tó bbszó r is megla tógatta. Akkór ma r nagy 

fa jdalmakban szenvedett e s ritka n vólt maga na l.  

I gy emle kszik vissza Pa sztóry Ditta: “Szeptember 25-e 

este leu ltem az a gya melle  egy sze kre, ege sz e jjel ótt 

u ltem. 26-a n reggel jó tt Pe ter (Bartó ke k fia, aki ma r 

eló zó leg mege rkezett Magyarórsza gró l, ma ig a Bartó k 

hagyate k kezeló je), e n megfógtam Be la balkeze t, Pe ter 

a jóbbót, a le legze se egyre gyengu lt e s egy nagyón 

nyugódt arckifejeze ssel utólja ra ra nkne zett e s 

lehu nyta a szeme t.” Sa ndór Gyó rgy pedig a 

temete se ró l: “A felravatalóza són rengetegen vóltak, de 

egy sem a hí res zene szek kó zu l. A temete sre csak tizen 

mentu nk, Ditta, Pe ter, Serly Tibór e s felese ge, a 

csembalista La ng Erzse bet e s fe rje, Kecskeme ti Pa l e s 

felese ge, mind ugyanabban az e pu letben e ltek mint 

Bartó ke k, Bartó k ke pviseló je, Ba tór u r e s e n.”     

Mit ve lekedtek ró la zeneszerzó  kólle ga i? A sva jci 

Arthúr Hönegger: “A mu ve elbu vó ló . Szerintem a 

ha róm zeneszerzó , akik ke pviselik a zene fórradalma t, 

Schó nberg, Stravinsky e s Bartó k. O  nem annyira 

dógmatikus mint Schó nberg vagy szipórka zó  mint 

Stravinsky, de a ha róm kó zó tt a legme lyebb zeneileg”. 

Az e szak-amerikai Aárön Cöplánd: “Zeneszerzó k 

tó mkelege t ismertem meg e letemben, de nincs me g 

egy a vila gón, aki megkó zelí thetne  Bartó kót 

e rze kenyse gben e s zenei ó szintese gben. Jelenle te ben 

azónnal meg lehet e rezni, hógy egy ege szen kive teles 

szeme lyise g.” Az angól Benjámin Britten: “Bartó k e s 

Kóda ly a lege rdekesebb zeneszerzó k kó ze  tartóznak. 

Csóda lóm ó ket.” Az ósztra k Albán Berg: “Ege sz ma s 

jellege van mint az enye m, de a zene je a legeredetibb 

e s eró teljesebb.” A francia Fráncis Pöúlenc: “Nem 

tudóm mi a valla sós meggyó zó de se, de nekem mindig 

egy szent a bra ja jelenik meg, ha ó t la tóm. Egy ilyen 

zseni, egy terme szetfeletti kreativita s tu ze ben 

megtí sztí tótt szeme ly csak ma rtí rsórsra keru lhet.” A 

francia Dáriús Milháúd: “Csóda ltam ó t nemcsak mint 

zeneszerzó t, hanem mint egy uta nózhatatlan 

szí nvónalu  zóngórista t is.  
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Kórunk tala n legnagyóbb mestere, ka r hógy az 

egyetemes elismere s e s annyira mege rdemelt dicsó se g 

csak hala la uta n e rte el.”  

Tala n ezt a cikket legmegfeleló bb mó dón Kóda ly 

Zólta n 1946-ban kiadótt Bartó kró l szó ló  kó nyve bó l 

ide zve fejezhetne m be: “Mózart 35 e ves kóra ra 

teljesen feló ró lte szervezete t, ha tóva bb e l, aligha í rt 

vólna valamit. De Bartó kban vólt me g egy e vtizedre 

való  munka- e s e leteró . Egy szerencse tlense g, hógy 

nem móndhatta ki az utólsó  szó t e s ma s sem 

móndhatja ki helyette. Csóda ljuk, hógy ku ldete se t 

ennyire is betó lthette. Elment. Az ittmaradóttak dólga, 

hógy megnyissa k az utat mu vei eló tt. Hadd jussanak 

ezek a mu vek óda, ahóva sza nva vóltak: az emberek 

szívébe. Többet móndani úgysem tudnék. Ady Endréhez 

fórdulók, ezt a verset Bartó k Be la is í rhatta vólna 

maga ró l. E s meg is í rta sókszór hangókban: 

Sem utóda, sem boldog őse, 

Sem rokona sem ismerőse 

Nem vagyok senkinek, 

Nem vagyok senkinek…” 

 

 

 

                

A fiatal Bartó k Be la Bartó k Be la e s elsó  felese ge Ziegler Ma rta  

Bartó k Be la e s ma sódik felese ge, 

Pa sztóry Ditta 

Bartó k Be la e s     

Sa ndór Gyó rgy  
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