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ÉLCSÉNDÉSÉDÉ S 

 

Kedves Olvaso k! 

 

Nem tagadom, az uto bbi ido ben versenyt futottam az ido vel. 

Á hí rlap szerkeszte se csupa n egy szelete volt a 

feladataimnak, e s a 2020-as Ko ro si Csoma Sa ndor Program 

ve ge hez ko zeledve sem hagytak ala bb a tennivalo k. 

Szerettem a hí rlappal ja ro  terveze si, alkota si folyamatot. 

Reme lem, lesz leheto se gem hasonlo ra a jo vo ben is. Sza mos 

va gyott interju  az ido  ve gesse ge miatt me g nem tudott 

megvalo sulni, papí rra keru lni.  

 

Ko szo no m, hogy velu nk tartottak az elmu lt ho napokban. 

Ha la s vagyok szerzo ta rsaim alkoto kedve e rt, az 

interju alanyok ke szse gesse ge e rt.  

 

Ahogyan most az elcsendesedés meghitt napjai 

következnek, úgy a „lap szerkesztőségében” is eloltjuk a 

fényeket. Bízom benne, hogy a Rólunk szól lapozgatása 

hozott egy kis vila gossa got a karante n ido szaka ba. Kí va nom, 

hogy tala lja k meg a mo dja t annak, hogy tova bb tudja k e ltetni 

ezt a fe nyt, ami kinek kinek ma s jelente ssel bí rhatott az 

elmu lt ho napokban — legyen az a magyar nyelvtudás 

felelevenítése, egy rég nem ápolt barátság fellendítése, az írás 

öröme, a fiatal generációk tehetségében való gyönyörködés...  

 

Kí va nok mindannyiuknak a ldott, be ke s u nnepeket, 

gyu mo lcso zo , ege szse gben gazdag u j e vet! 

 

Szí ve lyes u dvo zlettel,  

a Ro lunk szo l szerkeszto je, 

Va ga si-Kova cs Ánna 
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Munro. Kora-de luta n. Melegem van. Ve kony fehe rszo ke 

frufrum tapad a homlokomhoz. Ma r nem ja tszom 

to bbet kint a kertben, hanem berohanok. Ápuka m 

vida man jelenti: “33”! Igaza n u gy szokta mondani, hogy 

“hajmincha jom”, mert szeret ja tszani a szavakkal 

(gondolom az e n kedvemre), de me gjobban szereti a 

meleget! Ma r reggelto l szo l a ha z e s a kert minden 

sarka ban Ápuka kedvenc kara csonyi e s magyar zene je. 

Most e ppen a cimbalomzene szo l. Tudom milyen egy 

cimbalom, mert Ápuka m megmagyara zta, hogy az az o  

kedvenc hangszere! Ma nagyon meleg van, Mama izzad 

a konyha ban, a su to  e g e s az ege sz ha zban, me g a 

kertben is e des illatok vannak. Me z, dio , fahe j, kala cs!  Á 

konyha ko zepe n porcukor marade k lepi be a nagy 

faasztalt. Mintha ho  lenne (de e n nem tudom milyen a 

ho ). Kis alma kat rajzolok bele a piszkos ujjaimmal.  

Ismerem mindezt, e s nagyon izgatott vagyok. 

Éldo nto ttem, hogy az ide n elcsí pem a fa t dí szí to  

angyalokat! Tala n me g a Je zuska t is sikeru l megla tnom!

Á “living” (nappali) mindke t ajtaja ma r be van za rva, az 

ablakok spaletta i is. Tudom, hogy nem szabad 

bemennu nk, mert ha benyitunk, az angyalka k nem 

fejezik be a munka jukat.   

ZO LYOMI KÁTI 
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Áz ide n egy sa rga macko t ke rtem a Je zuska to l. Ápuka 

szo l, hogy me g “elszalad” valamit va sa rolni, e s gyorsan 

el is tu nik. Mama ke ri, hogy maradjak vele a 

konyha ban. Á nagyon meleg konyha ban. É n csak a 

hangokat figyelem. Ánnyira figyelek, hogy ma r jobban 

nem is tehetem. Haba r alig, de hallhatom az angyalok 

ide-oda surrana sa t, a szí nes u veggo mbo k egyma shoz 

valo  u tko ze se t is! Vajon milyen lesz az ide n a 

kara csonyfa nk? Mama! Kukucska ljunk be a 

kulcslyukon! És ráncigálom a kötényét,  megfogom a 

karja na l e s hu zom magam uta n. Mama jo kedvu en nevet 

e s csití t: Cica! Nem szabad megzavarjuk az angyalokat! 

Hadd dolgozzanak nyugodtan! Gyere, segíts nekem: 

tessék! Itt ez a nedves rongyocska: törüld le vele a 

porcukrot az asztalról, és utána több tejszínhabot is kéne 

vernünk! Hopp-hopp, rajta! És aranyosan nevet tovább, 

mí g diszkre ten lalala zva, du dolva kí se ri a cimbalom 

muzsika ja t… Hirtelen egy magas, ho fehe r sza rnyu  

angyal suhan a t a folyoso n! Valami nagyon csillogo t visz 

a keze ben, e s ma r nincs is ott! Mama! Mama! La ttam az 

egyik angyalt! A szobám felé szaladt el! Menjünk utána! 

Á llok a kis folyoso  ko zepe n, csalo dottan. Majdnem! 

(gondolom magamban), e s megint figyelek: fu lemet az 

ajto hoz szorí tom, me g le legezni sem merek. Hallom a 

motoszka la st! Huncut vihoga st is, aja nde kpapí r 

recsege se t, meg egy halk csilingele st is e szreveszek! 

Ázta n isme t csak Ápuka zene je t hallom. Mama isme tli: 

Na, Máli (ez a másik becenevem, de nem tudom mit 

jelent), jo ssz ma r? 

Á Kara csonyt va rva me gjobban ra do bbenek, sejtem 

mindnya jan, a nagy valo sa gra. Éddig sza momra 

elke pzelhetetlen lett volna egy ilyen Kara csonyt e pí teni 

fel magamnak, szeretteimnek. Nem a lmodhatok egy 

tala lkoza ssal ma r aze rt sem, mert sze jjel vagyunk, a 

ta volsa gok e s a ví rusja rva ny miatt. Étto l fu ggetlenu l 

me gis reme nnyel va rom a Kara csonyt. Égy e let kellett 

ahhoz, hogy komplett ke pet kapjak a Kara csonnyal valo  

lelki e s elme leti kapcsolatomro l. Ámi biztos az az, hogy 

mindig tetszett, mindig a te rzem, mindig 

megko nnyeztet, elgondolkodtat, felelevení ti a legszebb 

de a lege rze kenyebb emle keket is.  
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Á llí tom, hogy az elmu lt ido nkbo l ta pla lkozunk e s 

tanulunk ahhoz, hogy tova bbszerkeszthessu k 

egye nise gu nket e s eljo vendo  u tunk ira nya t. Á re ges-

re gen felfedezett csillaga szat hozta maga val az 

ido beoszta st, a napta rt is, e s annak haszna lata ban 

vagyunk bekalitka zva. Ne ha “állni látszik az idő” de 

mindnya junk szekere szalad, siet, va r e s reme l. 

Szerintem a Kara csony az ege sz emberise g e napta r 

hatalmas u nnepe! Ánnyi sze p fogalom fu zo dik hozza , 

hogy e pp aze rt, szinte perfekt! Teljesen mindegy az, 

hogy a szoka sok ma r o sszekeveredtek, vagyis a hitek 

daca ra, klí ma k ellene re gazdagok e s szege nyek, a 

fo ldo n minden le tezo  etnikum-emberfajta megu nnepli 

a Kara csonyt, mert maga e va  tette az u zenete t, saja t 

emble ma ival feldí szí tette, kiva lasztotta melle  a 

legkedvencebbeket: í gy keru lt Je zus melle  a Te lapo , 

Mikula s, a re nszarvasok, a kara csonyfa, a csillagok e s 

u veggo mbo k, az aja nde kharisnya k, a betlehem, nem 

besze lve a va ltozatos zenei alkota sok e s hagyoma nyos 

polga ri e s szente nekekro l. Me g mindig csoda lkozom 

azon, hogy Ga spa r, Menyhe rt e s Boldizsa r kira lyok nem 

a kara csonyfa k ala  teszik az aja nde kokat… 

Mindenesetre, a Kara csony nemcsak a kereszte ny hit 

legfontosabb, me lyebb e s meghato bb valla sos u nnepe, 

hanem (e s ez nem e ppen te ves, vagy rossz) a szeretet, a 

be ke, az elfogada s, a csala d, a tala lkoza s, az o lele sek, 

megbocsa jta s e s vida m nevete sek napja! So t, egy 

fantasztikus vila ghagyoma ny megtarta sa! Zsenia lis! 

Iglu ban, a havas hegyekben, a tengerparton, a 

sza nto fo ld mellett, dzsungelben e s sivatagban, szigeten, 

fo va rosban, kis faluban, a szo rva nyban, nagy csala ddal, 

kis csala ddal, remete-egyedu l, ima val vagy ima ne lku l a 

December 24-e mindenkiben fele breszt legala bb egy 

ko zo sí to  e rze st! Ilyen e rtelemben is csoda s! Tala n 

ke szakarva í gy ke pzelte volna el a Jo isten?  

Nagyon kedvelem, betartom e s o ro mmel tisztelem a 

szertarta sokat! Éz azt jelenti magyarul, hogy ima dok 

ke szu lo dni, ke szí teni, megvalo sí tani azt amit 

kigondoltam e s o ro ko ltem. Á Kara csonnyal is í gy 

vagyok, e s va ltozatlanul e lvezem minden oldala t, az 

“ege sz csomagot”! Hangulatot teremteni! Á fa cska 

fela llí ta sa e s dí szí te se alatt szo l a sze p zene, pakolgatok, 

porolok, fe nyesí tek. Minden e vben megpro ba lom 

ma ske pp dí szí teni, ugyanis hozza keru l mindig egy u j 

dí sz is.  
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Van amikor tarka, de van amikor csak arany 

a rnyalatokban, vagy csak ezu stben, aka r pirosban 

tu ndo ko l a fa. Van rajta mindig a kincske nt mego rzo tt 

re gi dí szekbo l is! De szerencsedio k, csipkeangyalka k, 

faperecek e s porcela n harangocska k, csillogo  

papí rsza lak, havat uta nzo  pelyhek, kis magyar masnik 

is. Áhogy helyezgetem o ket gondolkodom, emle keimet 

hozom elo , szu leimmel “besze lgetek”. 

Legfo bbke pp ha la t adok eddigi e leteme rt, la nyome rt, 

fiame rt, szeretett bara taime rt, ege szse geme rt, 

jo kedveme rt e s ele rt eredme nyeime rt: vagyis a 

Kara csonyi ke szu lo de s az e v legszebb maga nyos, be ke s 

pillanatom.  Áz ide n egy sza l huszono t e ves fiammal 

(mert egy sza l majdnem huszonnyolc e ves la nyom ma r 

e vek o ta Éuro pa ban e l) e s egyik legdra ga bb 

bara tommal/mu ve szkolle ga mmal leszu nk (ahogy 

szoka sunk). Vele megleheto en, sajnos a tisztelt 

ta volsa got betartva, o lele sek e s puszik ne lku l. Áhogy a ll 

a helyzet, lehet me g í gy lesz jo vo re is… De minden 

leheto t megteszek, hogy az ide n is a te rzett, nyugodt, 

sze p, hitben-jo sa gban teljes e s nagyon kellemes 

December 24-e t tudjak o sszehozni. Reme lem sikeru l 

la nyommal besze lgetni. Reme lem e lvezni fogjuk a 

kidí szí tett laka st, reme lem finomat tehetek az asztalra, 

reme lem nem lesz sok tu zija te k, sem tu l nagy meleg. 

Tavalyi kara csonyi asztalom fo lo tt 
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Mivel ke pzeletu nkben az eltelt e vet za rja le minden 

egyes Szenteste, az ide n az a hitat melle  tegyu nk 

a tszemle lo  gondolatokat is. Voltunk enne l boldogabbak, 

gazdagabbak, szege nyebbek, csendesebbek vagy 

zajosabbak, szomoru bbak. Bu no ztu nk e s helyre 

igazí tottunk. Most nekem ele g egy so hajta s, e s elo ttem 

az o sszes eddig a te lt Kara csonyom. Nyí lva n egyesek 

ku lo nleges to rte netekkel maradnak meg 

emle kezetemben… 

Á kis ha rmas csala dunkban e vekig a te lt hit e s szeretet, 

valamint az illatok, dí szek e s sza rnysusoga sok 

hangulata terme szetesen me ly nyomot hagytak, 

gyo keret no vesztettek bennem.  

Á hetvenes e vek legeleje n ma r tervbevettem, hogy 

kezembe veszem a kara csonyfa dí szí te se t! Émle kszem 

milyen a tszellemu lve dolgoztam, a fa t ez egyszer nem a 

kandallo  ele , hanem a nagy Szeleczky ka lyha ra 

helyeztem, e n is ke szí tettem aja nde kot szu leimnek e s a 

kis csomagokat gondosan eldugtam az a gak ko ze . Éljo tt 

az ideje e s e n gyu jtottam meg a gyertya kat! Ápuka m 

elso te tí tett. Istenien pislogtak a kis fehe r gyertya k 

la ngjai! Hirtelen huzat ta madt e s la ngralobbant a fa!  
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Sosem fogom elfelejteni a ke tse gbeese st, a kegyetlen 

csalo da st! Á fu st re mes szaga t sem! To ru lko zo t 

dobtunk a fa ra, ez le is zuhant a fo ldre, Ápuka m 

kikapkodta az aja nde kokat: a csomagolo papí r e s a 

dobozok ugyan ele gtek, de az aja nde kokat 

megmentettu k! Áz u veggo mbo k nagyobb re sze elto rt, a 

dí szek kormosak lettek, az arany angyalhajak, a csala d 

kis le nyeges dí szecske i, mint a nyuszicsala d, a fehe r 

po ttyo s mirtuszleveles piros gomba k, a selyem 

angyalka k, e s a nagy aranypapí r csillagunk mind 

ele gtek! Furcsa n szomoru  vacsora nk volt ezuta n. Nem 

e nekeltu nk, csak egy Miatya nkot mondunk el. Á 

csupasz fa cska, mivel mint me g annak ideje n 

szoka sosan igazi, cserepes e lo  fenyo  volt, nyí lva n 

tu le lte. De csak ne ha ny nap uta n akasztottunk ra  egy-

ke t dí szt. Éllenben soha to bbet nem tettu nk 

kara csonyfa ra e go  gyertya t. Á ma sik szomoru  

kara csonyunk a 80-as volt. Áz e v eleje n halt meg 

Ápuka m. Ma r a La Lucilai ha zban, ahova egyiko nk sem 

akart a tko lto zni. Szo val az elso  kara csony az u j 

laka sban egy nyomaszto , de szeretetben intim “kettes” 

kara csonyunk volt Ányuka mmal.  

Uta na egy u j szoka sunk kezdo do tt a Fo thy csala ddal. 

Minden December 24-e n a komplett csapat bea llí tott 

hozza nk, egyu tt e nekeltu nk-ima dkoztunk, aja nde kot 

adtunk a t egyma snak. Kis koccinta s uta n a vacsora ma r 

a szu k csala don belu l zajlott le. Vagy tí z e vig tartottuk 

ezt a kedves megoszta st! Ákkor indultam el 

va ndormu ve szkedni, Ányuka mmal pedig addigra ma r 

sze pen megszoktuk az a rvasa gunkat is. Viszont 92 

szeptembere ben, ne gy ho nappal Luncsi la nyom 

szu lete se elo tt felko lto zo tt az Istenhez. Hala la uta n 

Nagy felelo sse gtudattal vettem a t a kara csonyi eszme 

a pola sa t e s tova bbada sa t!  

1980 kara csonya 
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Élo szo r elso , ke so bb ma sodik gyermekemnek is! Velu k 

ugyan ma s, e s irto  e rdekes kara csonyaink voltak! Ma r 

csend ne lku l ugyan (hosszu  tu zija te k e s szo rnyen zajos 

pukkangata s az utca kon), de volt ima (ke t nyelven is), 

e nekle s, e s szu leim hangja meghallgata sa a fagyu jta s 

uta n! Szo val gyerekeim megismerhette k nagyszu leik 

hangja t, nem ve letlenu l a magyarorsza gi e s erde lyi 

rokonoknak Kara csonyra felvett hangszalagro l, ahol az 

e n gyerekhangom is hallatszik. Á felve telen magyar 

kara csonyi dalok e s a Himnusz is szerepelnek. Nagyon 

meghato  e s valo ban e rte kes szoka ske nt va lt be azo ta. 

Kisla nyommal ma r szaladtam magassarku  cipo ben az 

angyalok uta n itt, a negyedu nk fo utca ja n, la ttunk 

Mikula st egy ha zteto n, megkí na lhattuk a fa mo go tt 

elbu jt Je zuska t dio s beiglivel (kisla nyom szerint nagyon 

is í zlett neki).  

Á “mada rla tta” pozsonyi ezu stharangocska tova bbra is 

jelzi na lunk minden December 24-e n a Je zus 

la togata sa t! Vannak akik nem veszik tudtukra, vagy 

nincs hitu k, de me gis abban a tudatban e lik a t ezt a 

napot, hogy az ege sz vila gon Kara csony van!  

Á Zo lyomie k o sre gi kara csonyi ezu stharangja 

Luncsi e s Santi dí szí tik a fa nkat 
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Égyik kedvenc Juha sz Gyula versemet osztom meg 

veletek: “Karácsony felé” 

Sze p Tu nde rorsza g ta mad fo l szí vemben 

Ilyenkor decemberben. 

Á szeretetnek csillaga ra ne zek, 

Megsza ll egy titkos, gyo nyo ru  ige zet, 

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szí vvel ja rom a vila got, 

S amit az e let va gott, 

Beheggesztem a sebet a szí vemben, 

É s hiszek u jra e gi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

…É s valahol csak ke tkedo  besze det 

Hallok, szomoru n ne zek, 

Á kis Je zuska itt van a ko zelben, 

Legyu nk ha t jobbak, s higgyu nk rendu letlen, 

S ne csak í gy decemberben. 

Mama ha zassa ga uta n tanult meg fo zni, hogy ima dott 

Ápuka m finomakat ehessen! Á Zo lyomi 

Nagymamamucika m (í gy hí vom) re gi szaka csko nyve bo l 

tanult, e s jo l sikeru lt majdnem minden recept! Ne gy 

nagy ru d dio s meg ma kos beiglit su to tt!  

Áz uto bbi e vek kara csonyainak hangulata 
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É n is segí tettem a dio  dara la ssal! Á ka ve kre m torta hoz 

pedig vertem a habot egy csomo  ideig. Ézeket kint 

csina ltam az udvaron ahol volt egy kis sze l, e s a nagy 

fenyo fa ink e s a tuja k a rnye ka alatt kellemesebb volt. 

Mert nagyon meleg van ma! Ma r kezd so te tedni. Mama 

ma r abroszokat va logat, elo szedi a porcela n ke szletet, 

meg a szebb evo eszko zeinket, poharainkat. É n sze p 

rajzos papí rszalve ta kat hajtogatok e s ko zben ketten 

egyu tt ele nekelju k a “mennybo l az angyalt”. Ápuka m 

lemeze ma r leja rt, e s csend van. Hol van Ápuka? 

Ke rdem. Mindja rt itt lesz, mondja Mama nyugtato an. 

Terí te shez minden ke szen. Torta a je gszekre nyben, a 

beiglik kint az udvari asztalon egy tiszta konyharuha 

alatt hu lnek. Á su to ben rotyog a vacsora nk: su lt csirke 

lesz, rí zzsel. Mama “ra mparancsol”, hogy menjek 

fu ro dni. Jo n velem, segí t, gyenge den megmossa a 

hajamat e s azta n o vatosan kibontja a gubancokat is. 

Meleg van. Kis fehe r szege lyes vila goske k ruha cska t ad 

ra m, e s felvehetem a fehe r gombos lakkcipo met hozza !  

Ra mbí zza, hogy ma r ne menjek ki a kertbe, hanem 

baba zzak egy kicsit a szoba mban. Mama is fu rdik. 

Nagyon jo kedve van! Ragyog! Nagyon sze p a mama m! Á 

legszebb mama a vila gon! Szeretem ne zni o t mí g festi 

az arca t, a szeme t, a sza ja t. Ko zben vicces arcokat va g 

hozza ! Ke t nagy karika t tesz a fu le be, e s egy 

halva nyzo ld csí kos selyemruha t vesz fel. Ismerem jo l 

ezt a ruha ja t. Á magassarku  szanda lja t veszi fel. Mama, 

felpróbálhatom? Majd később, persze! Válaszolja. 

Hirtelen Ápuka m toppan be a konyhaajto n! É rdekes, 

csak egy kis zacsko  van a keze ben, meg egy 

cigarettacsomag. Mindegy, gondolom. Most Ápuka 

megy zuhanyozni. Sietek! Nemsoka ra jo n a Je zuska! 

Mondja. Kihaszna lom e s megint hallgato zom a beza rt 

ajto na l. Teljes csend van. Semmit sem hallok. Nagyon 

izgulok. Mama m a konyha ban, Ápuka m a fu rdo -

szoba ban. Dobog a szí vem, de me gis: bekukucska lok a 

kulcslyukon. Teljesen so te t van odabenn. É s ha nem jo n 

a Je zuska? É n ege szen jo l viselkedtem. Nem szidtak 

sokszor az ide n. Nagyon va rom a sa rga macko mat!  

Ápuka szo lal meg mo go ttem: Te kis ho ha nyo  (í gy hí vott 

sokszor, de nem tudom mit jelent ez a szo ): gyere 

velem, együnk egy darabka sajtot! Nem látom Mamát 

sehol. Hirtelen hallom! Harangoznak! Sokszor! Nagyon 

dobog a szí vem!  
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Ápuka megfogja a kezemet e s elindulunk a living fele : 

e n nyithatom ki az ajto t! Ragyog minden! Hatalmas 

kara csonyfa a ll a kandallo  elo tt! Sok pici fehe r gyertya 

e g az a gain! Áz angyalok aranyhajai is la tszanak rajtuk! 

Biztos a nagy siete sben megbotlottak a fa ban!  Piros, 

ezu st, zo ld meg aranyszí nu  u veggo mbo k csillognak! 

Piros szalagokbo l masnik vannak minden go mb mellett. 

Á fa alatt csomagokat la tok. Áz egyik csomag o ria si! Mí g 

csoda lom a fa t, Mama jelenik meg az ajto ban (milyen 

furcsa, nagyon liheg, mintha szaladt volna) e s u gyesen 

rendelkezik: Apuka, tegye fel a zene t e s ima dkozzunk 

együtt! Hárman állunk a fa előtt, Ápuka és Mama fogják 

kezeimet, Ápuka e  reszket egy kicsit, Mama pedig azt 

hiszem sí r… É n egy kicsit elsietem az ima t. Nagyon 

izgatott vagyok. Ápuka e s Mama a to lelik egyma st. 

Á llnak csendben e s nem eresztik el kezeimet. Ápuka 

o lbe vesz, kicsit nehezen mert ma r nehe z vagyok! Nagy 

vagyok! Most ha rman o lelkezu nk! Na, Cica, mehetsz! 

Mondja Mama. Á macko t keresem! Á csomagokon 

ce dula k vannak, de me g nem tudok jo l olvasni! Ápuka 

segí t: ez a tied! Á tveszem a csomagot, ki is bontom: egy 

selymes, sa rgaszo ru , fekete gombszemu  macko ! O lelem 

e s sí rok e n is! Ne zd Ma li, mondja Mama: azon is a te 

neved van! Azon a nagyon? Kérdem. Csodálkozom. 

Szakí tok a papí ron. Ázta n mere szebben te pek is belo le! 

Égy nagy, szu rke, fe nyes, u j bicikli! Ke t kiskere k is van 

hozza , hogy ko nnyebben tanulhassak! Ko szo no m 

szépen Jézuska! Mondom hangosan, és míg a 

macko mmal felma szunk a biciklire, fe lszememmel 

la tom Ápuka t e s Mama t mo go ttem. Árcuk mosolya t 

la tom. Boldog vagyok. Ápuka megszo lal: Mamcsi (í gy is 

hí vta), megterí tu nk? 

  

Mama mmal a fa nk elo tt 
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Á sa rga macko val az u j szu rke biciklin. 
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Melyik a kedvenc szí ned? Szín… Színek… Mennyi 

e letet adnak. Mennyire ma s a mindennapunk, ha 

színes.  Mennyire más minden amikor kék az ég, 

su t a nap, sa rga napsuga r simogat minket, e s nem a 

szu rkese g vesz ko ru l.  Milyen csoda s, amikor  

sziva rva nyt la tunk, azt a sokszí nu  fe lko rt az e gen: 

piros, narancssa rga, sa rga,  zo ld, vila gos ke k, so te t ke k, 

lila, … csoda s szí nek.  Mu lt nap azon gondolkoztam, 

mennyi kifejeze s van magyarul ezzel a szo val, hogy 

szín.  

Ha valami szí nes, az nem csak annyit jelent, hogy sok 

szí ne van, hanem azt, hogy va ltozatos, e lme nyekben 

gazdag, hangulatban du s valami. Sokfe lese get fejez ki.  

Á sok szí n az te nyleg vida mí t, jo  kedvet, energia t ad, 

ha t nem? Á sok szí n egy u j szo t ke pez: sokszí nu . Ámi 

e ppen azt jelenti, hogy va ltozatos. Pe lda ul 

mondhatjuk, hogy cserke szba lunk sokszí nu  e s 

szí nvonalas volt. Szí nvonalas.  Remek kifejeze s.  Magas 

szí nvonalon a llo .  De mi a szí nvonal? Valaminek a felso  

szintje, sí kja. Ámi fent van, e s amit la tok, annak szí nei 

vannak. La tom szí neit. Áz remek. 

Á szí n az egy igaza n feltu no  jelense g, felfigyelek ra , 

jelenle te fontos, hathato s. Milyen jo  az a kifejeze s, 

hogy A kira ly szí ne elo tt, teha t ko zvetlen ko zelro l, 

szemto l szembe. A helyszí nen. Ott, ahol az eseme nyek 

to rte nnek. 

É s ha azt mondjuk, hogy Semmi szí n alatt?  Éz annyit 

jelent, hogy semmike ppen sem, ez egy nagyon keme ny 

tagada s.  Mert ha a szí nek alatt sem vagyok hajlando  

valamire, a szí nek, amelyek olyan hihtetetlenek, akkor 

azta n semmike ppen sem. Ázta n azt is mondjuk A 

tenger felszíne fölött.  

BÉNÉDÉK ZSUZSI 

KÉ K, SÁ RGÁ, PIROS, FÉHÉ R, 

ZO LD... 

GONDOLÁTOK Á MÁGYÁR NYÉLVRO L 
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Hiszen a felso  ví zre tegnek ma s szí ne van.  Éz is logikus. 

De van egy enne l e rdekesebb kifejeze su nk is. Á 

ruha nak van szí ne e s vissza ja.  Melyik a ruha szí ne?  

Ámelyik sze p szí nes, haszna latkor a ruha kí vu lre, 

felu lre keru lo  oldala.  Ha t persze, az e lo , ero s szí nu  

oldala ro l van szo , ma s nem is lehet. Ugye szí nes a 

magyar nyelv? De me g mennyire! Hogyan fejezzu k ki 

magyarul azt, hogy valami semmi szennyezo  anyagot 

nem tartalmaz, valami teljesen tiszta, kiza ro lag a 

szo ban forgo  anyagot tartalmazza? Ruha ja szí ntiszta 

selyemből van. Színtiszta magyar. Csak magyar vér 

van benne.  Vagy a tvitt e rtelemben Amit mond, az 

színtiszta hazugság.  

De besze lhetu nk a szí nha zro l, szí ndarabro l, 

színpadról, színészekről is. Színpadon való előadás. 

Szí nes, va ltozatos, e lme nydu s pillanat. Milyen jo l 

beleillik az a szo , hogy szí n. Milyen szí nesen í rja ko ru l 

a helyzetet. Milyen ma s nyelv veszi bele ezekbe a 

kifejeze sekbe azt a szo t, hogy szí n?  

De le tezik olyasmi is, hogy szí nleg jobban van, ami 

annyit jelent, hogy la tszo lag jobban van.  Mert a 

szí neket la tom, e szreveszem.  É s vajon mit jelent az az 

ige, hogy szí nlel? Éz nem e ppen egy jo  dolog.  Éz annyit 

jelent, hogy u gy tesz mintha, szí nt mutat ba r igaza ban 

szu rke… Ma sok megte veszte se ve gett u gy tesz, mintha 

valamit cselekedne, de nem! Bara tsa got szí nlel. 

Vigya zz, mert ez nem jo ! 

É s milyen a ke tszí nu  ember? Csak gondolkozz.  Ha ke t 

szí ned van, ke t ku lo nbo zo  dolgot mutatsz. Szereted is 

meg nem is, haragszol is meg nem is, mosolyogsz is 

meg nem is.  Teha t nem vagy o szinte, ke t arcod van, 

ke t szí ned van. Nem jo  ke tszí nu nek lenni, legyenek 

elveid, légy színtiszta magad, és hű az elveidhez, 

gerinces ember.  

Nos, ha azt mondom Szí ne t se la ssam! Éz annyit jelent, 

hogy azt az illeto t la tni se akarom, ko zelembe ne 

jo jjo n. Á szí ne, az a ku lseje, amit legelo szo r la tok meg.  
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Teha t nyoma t sem akarom la tni.  Milyen festme nyi ez 

a nyelv.  Mert tudjuk milyen szí n a fekete, de ha 

nagyon fekete, azt mondjuk koromfekete. É s ha 

nagyon fehe r akkor ho fehe r. Éz í gy egymaga ban egy 

szí n.  Nagyon fehe r, szí ntiszta fehe r. Áranysa rga.  

Narancssa rga. Rozsdabarna. Rozsdavo ro s. Veres, 

ve res, vo ro s. Piros, pirkadat, para zs.    

Szí nes a mi anyanyelvu nk!  Szí nes a mi Buenos Áires-i 

magyar ko zo sse gu nk! Sokszí nu !  I gy egybeí rva!   

 

Ma ezt a verset szeretném megosztani veletek: 

Reményik Sándor: A szőnyeg visszája  

Ke tse gbe esem sokszor e n is 

Á vila gon e s magamon, 

Gondolva, aki ilyet alkotott: 

O ru lten alkotott s vakon. 

De azta n balzsamke nt megenyhí t 

Égy dra ga Testve r halk szava, 

Ki, mí g itt ja rt, fo ld angyala volt, 

S most ma r a mennynek angyala: 

,,Á vila g Isten-szo tte szo nyeg, 

Mi csak vissza ja t la tjuk itt, 

É s ne ha - legszebb perceinkben - 

Á szí ne bo l is - - valamit." 
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 Zrínyi Ifjúsági Kör  

Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából 

FÉ NYÉSI TSU K Á NYÉLVÉT, HOGY 

NÉ ROZSDÁ SODJON MÉG MÁGYÁR 

NYÉLVTUDÁ SUNK 

BÉNÉDÉK LÁ SZLO NÉ  MICSINÁY MÁ RIÁ 

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

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

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

Szópiramis  

Ha a meghatározásokra helyesen vála -

szolunk mindig egy betűvel hosszabb szót 

kapunk megfejtésül. A piramis tetején tehát 

egy egybetűs szó, a talpán egy ötbetűs szó 

áll.  

 

1) Á to bbes sza m jele  

  Valaminek az elo ide zo je, indí te k  

  Sza mos, rengeteg  

  Fo ldet forgatok  

  Nem mi  

 

2) Á tme ro  jele a geometria ban  

  Juttat re giesen  

  Terejedre 

  Menyasszonyod  

  Gyo gyfu rdo je ro l nevezetes Heves      

  megyei telepu le s  

 

3) Á C-du r zenei hagsor ma sodik hangja   

  Rendelkeze sre bocsa t  

  Hosszu ka s u lo alkalmatossa g  

  Lassanke nt egyre kisebb lesz  

  Ége sz felu lete vel  szorosan e rintkezik  
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Nem ember  

Esperente nyelven leírt “e” betűs állatneveket kell 

kitalálni.  

 

1) Kegyetlen melegben s szelekben melyek 

perzselnek, emberekkel s egyebekkel 

megterhelten menetel  heteket egy messze 

helyre, melyben eledellel s nedvvel megtelve 

ereje teljes lehet.  

2) Seregekben legelve rengeteg gyepet, 

cserjeleveleket megesznek, melyek helyett 

nemegyszer gyep sem terem meg. Nemzete 

gyermeke egy mese ezermestere: Mekk Élek.  

3) É kedves egyedek fellegekbe rendezve 

repkednek ereszekbe s fedett helyekre. 

Legyekkel etetve gyerekeket nevelnek, de 

telet sejtve felkeredednek, s melegebb 

helyekre mennek.  

4) Hegyekben, fenyvesekben lelheted meg. 

Rengeteg eledelt szeret, de szederre lelve 

nemegyszer ezer meg ezer szemet 

bekebelez. Felhergelve s felegyenesedve 

nem egy embert megsebzett.  

5) Szervezete kezdetben fejletlenebb, teste 

hengeres, melybe rengeteg levelet 

kebelezhet be ezzel kellemetlen helyzetet 

teremtve egyes kertekben. Felelevenedve 

teste lezserebb lesz, s kellemes nedveket 

keresve repked gyepek erdeje felett.  

6) É testes szervezetet tengerekben lelheted 

meg. Jellegzetes feje teteje, mert e helyen 

egy kerek szelep leledz, mely egy szerv s 

ezen lehelve egyet e megtermett egyed 

rengeteg tengercseppet permetez szerte.  

 

Dadogva 

Olyan szavak szerepelnek a feladatban, amelyek 
ugyanabból a két szótagból állnak, tehát úgy ejtjük őket, 
mintha dadognánk. Pl. figyelmeztetés: nono 

1) kisla nyok kedvenc ja te ka 

2) kisebb sebesu le s gyereknyelven 

3) csecsemo gondozo  

4) e desanya megszo lí ta sa 

5) kiscsirke bece zo  elneveze se 
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Á poharat mindig fe lig teli la tja. Á folyamatos testi, 

szellemi, lelki fejlo de se n munka lkodva elke peszto en 

sokre tu ; amibe belekezd azt sikerre viszi. Legyen az 

sport, ko zo sse gi munka, kultura lis teve kenyse g, 

gyereknevele s... Hajtja a tenni akara s. Tiszteletre 

me lto , ahogyan kitarto , ko vetkezetes, ba tor, fegyel-

mezett, hí vo  e letvitellel megto lti a mindennapjait 

tartalommal. 53 e ve e l szeretetteljes ha zassa gban, 3 

gyermek e desanyja, hatszoros nagymama. Á mai napig 

is nem egy felelo sse ggel ja ro  pozí cio t to lt be egyha zi, 

kultura lis e s sportszervezetekben. É lvezi az e letet. 

Szabo  É va t ke rdeztem csala dro l, karrierro l.  

Ápa m Dobosi Szabo  La szlo  1907-ben szu letett 

Ácsa don, Ko ze p-Magyarorsza gon. Mivel az o  e desapja 

Ferenc Jo zsef ga rda ja ba tartozott, sokat ko lto zo tt a 

csala d. Ha rman voltak testve rek, a katonai 

a thelyeze sek miatt mind ma shol szu lettek. É desapa m 

ke so bb Budapestre ko lto zo tt, ott mu szaki e s 

e pí te szme rno k diploma t kapott a Magyar kira lyi Jo zsef 

na dor Mu szaki e s Gazdasa gtudoma nyi Égyetemen. 

Ma rton testve re vel o k e pí tette k Ferihegy I-et e s II-t. 

Mivel a Horthy ido ben az apa m magas tisztse get 

to lto tt be a ko zigazgata sban, nem tu ntette k fel a neve t 

e pí to jeke nt. Fiatal e pí te szme rno ko kke nt hí resek 

kezdtek lenni, sok dí jat kaptak, majd jo tt a ha boru ... 57 

hadko rha zat emelt fel a ha boru  alatt.  

Áz e n anya m Tachler Gizella sva b csala dbo l 

sza rmazott, Budapesten szu letett 1915-ben. 

Fiatalkora ban ma r szí ne szno  volt, Max Reinhardttal 

tanult – azokban az ido kben Ne metorsza gban o  volt a 

legnagyobb szí ne sz e s szí nha zi rendezo  –, nagyon 

fiatalon to bb filmben ja tszott Pa ger Ántallal (Tilos a 

szerelem, Égy nap a vila g), Hajma ssy Miklo ssal e s 

Vaszary Piroska val (Boldogga  teszlek), valamint Ja vor 

Pa llal e s Mura ti Lilivel (Ke so ). Tahy Ánna Ma riake nt 

va lt ismertte . Fiatal volt, mikor megha zasodott 

apa mmal, e s jo tt a ha boru .  

SZÁBO  É VÁ VÁL BÉSZÉ LGÉTTÉM 

VÁ GÁ SI-KOVÁ CS ÁNNÁ 
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Ápa m me rno kke nt bele pett a hadseregbe. Á ha boru  

alatt elku ldte k ko rha zakat csina lni ege szen 

Szta lingra dba. Ámikor leza rta k Budapestet az oroszok 

az utolso  vonattal me g ki tudtak szo kni Stuttgartba. 

Ékkor anya m ma r a llapotos volt Ániko  testve remmel. 

Stuttgartban a mege lhete se rt apa m festeni kezdett. 

Sza mos portre ja ko zu l az egyik Wass Álbertro l ke szu lt. 

Kezdett hí resse  va lni, amikor elkezdte k rebesgetni a 

harmadik vila gha boru  ko zeledte t. Reme nykedtek 

abban, hogy visszate rhetnek Magyarorsza gra, azonban 

Horty embereke nt erre nem volt leheto se gu k. Nehe z 

ido ket e ltek. Kreisbachban, Bajororsza gban szu lettem. 

É szak-amerikai fogolyta borba keru ltek Wass Álberttel, 

akivel olyan jo  bara tsa got ko to ttek, hogy mind Ániko  

testve remnek, mind nekem a keresztapa m lett. Milyen 

furcsa az e let, Nagy Bala zs keresztelt ez ido  ta jt azon a 

hegyes vide ken, aki uta na lelke szke nt szolga lt itt a 

buenos aires-i magyar Reforma tus Égyha zban.  

Á fogolyta borban apa m csokola de e rt, ennivalo e rt, egy 

kis jo le te rt portre kat csina lt az amerikai katonai 

vezeto kro l. Ánya m isme t a llapotos volt. Á ta borbo l a 

kija ra s nem volt engede lyezett. Ápa m nagyon jo l 

besze lt angolul, ne metu l, go ro gu l, latinul e s 

megismerkedett a ta bor parancsnoka val, aki 

megengedte, hogy e szreve tlenu l elhagyjuk a ta bort. 

Franciaorsza gba mentu nk, ahol a Vo ro skereszten 

kereszu l politikai menede kjogot ke rtu nk.  

Szabo  Ániko  keresztelo  dokumentuma 
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Á Marseilleí bo l indulo  Florida hajo n ku ldtek minket 

Árgentí na ba. Wass Álberte kkel Marseille-ben va lt el az 

utunk, apa mmal me g ezuta n e vekig leveleztek.  

1948. december 31-e n e rkeztu nk Árgentí na ba sok-sok 

magyarral. Pe lda ul Kalpakia ne k is velu nk e rkeztek. 

Dobosi Szabo  Ma rton nagyba tya m egy olasz la gerbo l 

e rkezett; akkor ma r egy e ve, hogy Árgentí na ban volt.  

ne met utaza si dokuemntumok 
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Felelo sse get va llalva e rtu nk ne ha ny nap mu lva ma r 

eljo hettu nk a migra ns hotelbo l. Ápa m a Clarin u jsa g 

politikai karikaturista jake nt tudott elhelyezkedni. 

Ázokban az ido kben a nagyon jo  fe nyke pe szek e s 

festo k keresettek voltak. Ánya mnak pedig egybo l 

adtak szerepeket az itteni magyar szí nha zban, hiszen 

Hajma ssy akkor ma r Buenos Áiresben volt.  

Illusztris emberke nt az apa m ro gto n bele pett a magyar 

kultura lis e letbe. 1950-ben a Nemzeti Sze pmu ve szeti 

Mu zeumban ( Museo Nacional de Bellas Ártes) 

kia llí ta s szerveze se t aja nlotta k neki, ami nem valo sult 

meg, mert nem volt hajlando  bele pni a peronista 

pa rtba. Kicsi voltam, de emle kszem a szavaira; o  

Magyarorsza gon bele pett egy pa rtba, de soha to bbet 

nem akar bele pni egy pa rtba sem. Á csala dja ra 

gondolva nem akarta me g egyszer kitenni maga t 

annak, hogy politikai hovatartoza s miatt 

ellehetetlení tse k. Ékkorra ma r festo ke nt olyan ismert 

volt, hogy szeme lyesen Éva Pero nro l is portre t 

ke szí thetett – ennek beve tele bo l azta n egy e vig tudott 

jo l e lni a csala d –. Á nagysikeru  ke p Pero n elno k 

buka sa val 1955-ben eltu nt.  Sajna latosan anya m 1950. 

janua rja ban meghalt egy balesetben. Ittmaradtunk 

ha rom la ny o t, ne gy e s egy e vesen a papa val. Ékkor e n 

a nagyba tya mhoz keru ltem, a hugomnak pedig a 

szu lo otthonban Kutasye k la tta k gondja t, hogy apa mro l 

ezzel kicsit levegye k a terhet. Papi ekkor kia llí ta sokat 

kezdett csina lni Mar del Plata n, Provincia ban, a Galeria 

Mu llerben... Ju niusban egy ho lgy, aki a magyar 

u jsa gbo l e rtesu lt Tahy Ánna Ma ria hala la ro l, 

bekopogott apa mhoz, felaja nlva segí tse ge t a gyerekek 

ella ta sa ban, a ha ztarta s vezete se ben. O  volt Zsuzsa, aki 

hala la ig, 1999-ig, velu nk maradt. Á mostohamama nk, a 

szí vmama nk volt, hiszen o  nevelt fel bennu nket. 

Otthon csak magyarul e s ne metu l besze ltu nk. 

Spanyolul az iskola ban tanultunk meg. Á papa mmal 

tanultam meg magyarul í rni, olvasni. Nem volt szabad 

elfelejteni a magyart. Ápa m a magyar reforma tus 

egyha z aktí v tagja, valamint a Mindszenty Ákade mia 

egyik szervezo je volt. Áz elo ada sokra mindig mentu nk 

vele a magyar ko zpontba. Á Bajta rsi Ko zo sse g tagja 

volt, az a ltala ke szí tett za szlo t mu zeum o rzi.  
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Éntre Rí os korma nyzo ja nak az Él Diario de Parana 

tulajdonosa nak, Árturo Étchevehere nek a diamante-i 

ha za ban e ltu nk Pero n levere se nek ido szaka ban 

mintegy nyolc ho napig. Izgalmas e letu nk volt itt 

Árgentí na ban.  

Á Sebo k csala ddal bara tsa got ko tve apa m e lete be 

isme t visszate rt az e pí te szet. Tana r lett a Mar del Plata

-i Égyetemen. Reforma tus le te re pu spo ko k ke rtek to le 

e pí te szeti tana csot, í gy e pí tett templomot, olta rakat...  

Á testve reim, Ániko  e s Ánnama ria e pí te szme rno ko k. 

Ániko  ismert naiv festo . É n jogot kezdtem tanulni. 

Fe rjhez mentem, majd elkezdtek jo nni a gyerekek. 

Dolgozni akartam, nem akartam azok ko ze  a no k ko ze  

tartozni, akiket a fe rju k eltart. Ézt me g a 

mostohaanya nk ve ste a feju nkbe; nem szabad a fe rfito l 

fu ggni. Á ko ze piskola befejeze se vel egybo l munka ba is 

a lltam, 17 e ves koromban. Ne pesse gnyilva ntarta ssal 

kezdtem foglalkozni a ku lfo ldiekkel foglalkozo  

oszta lyon – hihetetlen, hogy a saja t dokumentumaimat 

akkor e n selejteztem.  

1965-ben kezdtem a Fiatalkoru ak Bí ro sa ga n dolgozni, 

ott ismertem meg a fe rjemet. Ugyanazon az emeleten 

dolgoztunk, e s egyik nap a le pcso n felfele  menet 

elkezdtu nk a magyarokro l besze lgetni. Ázt mondta, 

hogy nagyon fa jtak neki az ’56-os eseme nyek, e s ott 

volt azon az este n, amikor fel akarta k gyu jtani a 

Buenos Áires-i orosz nagyko vetse get, e s a szu lei 

va llalta k egy magyar gyerek befogada sa t. Áz e n 

csala dom is befogadott egy fiatalt, Érdo di Jo ska t. I gy 

kezdo do tt az ismerkede su nk, e s ke t e vre ra  

o sszeha zasodtunk. Ha rom gyermeku nk van.  

Ége szen 2001-ig a bí ro sa gon dolgoztam.  

É va 53 e ve e l ha zassa gban fe rje vel, Jorge Puricellivel  
Gyermekeik: Marton, Cili, e s Miklos 
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1993-ban Pa ter Domonkos felhí vott, megke rt hogy 

le pjek be a Mindszentynumba. Á reforma tus valla som 

nem jelentett sza ma ra akada lyt, azt e rte kelte, hogy mit 

tudok itt csina lni a magyaroke rt. Sok e ven keresztu l 

dolgoztam a Mindszentynumban, amí g a Reforma tus 

Égyha zba is hí vtak. Most az Árgetí nai Magyar 

Reforma tus Égyha z titka ra vagyok. 1999-ben Émo dy 

Csaba behí vott az ÁMISZ-ba. Mindig nagyon e rdekelt, 

hogy ezt a sok inte zme nyt hogyan lehet o sszefogni. 

2007-to l 12 e vig voltam az ÁMISZ elno ke. Nagyon 

e lveztem a munka t, Magyarorsza ggal valo  kapcsolatok 

kie pí te se t, fenntarta sa t.  

1985-ben a nagyfiam beiratott egy lo ve szkurzusra. 

1986-ban elkezdtem a sportlo ve szetet; 1989-ben 

argentin bajnok lettem, 1990-ben de l-amerikai bajnok. 

Á pa namerikai ja te kokon 1995-ben harmadikok 

lettu nk csapatban. Rio de Janeiro ban, 2006-ban 

fejeztem be a sport karrieremet a pa namerikai 

bajnoksa ggal. Nemzetko zi bí ro  vagyok a lo ve szetben. 

Éz a sport megtaní t sok dolgot egyszerre haszna lni. Á 

bí ro sa gon ima dtak a rendo ro k; amikor pa namerikai 

e rmet nyertem megjelent az u jsa gban, hogy ott 

dolgozom. Ko zben 1993-ban tagke nt bele ptem Tiro 

Federal Árgentino-ba. 1995-ben alelno k lettem, majd 

1999-ben bele ptem az Árgentin Lo ve szsport 

Szo vetse gbe, e s ott is alelno k voltam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile ben a de l-amerikai versenyen 
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2012-ben dí jat kapott az Árgentin Olimpiai Bizottsa gto l 

2010-ben bí ro ke nt Rio de Janeiroban 

2005-ben Kanada ban, master aranye rmet nyert (10m le gpisztoly)  

1995-ben a pa namerikai ja te kokon, bronze rmet nyertek (10m le gpisztoly)  
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Teha t dolgoztam a Reforma tus Égyha zban, a 

Mindszentynumban, az ÁMISZ-ban, a 

sportszo vetse gben, sportoltam e s a csala domat is 

ella ttam. Ázt hiszem a lo ve szet segí tett ebben, hogy 

mindent egyszerre tudtam csina lni. Á bí ro sa gon 

ge peltem, ne ztem az u gyve det, e s ko zben hallgattam a 

bu no st, e s ko zben szo lt a telefon, fogtam a telefont, e s 

ke rdeztem. Ha az ember mindent automatikusan 

csina l, akkor jo l sikeru l. Ha az ember az egyik 

re szfeladaton gondolkodik, akkor nem tud ma sra 

gondolni. Ha a szemed, az ujjad, a la bad, a le legze sed 

o ssze tudod hangolni e s a gondolataidat 

lecsendesí teni, automatikus lesz minden, e s nem kell 

gondolkodni.  

Nem szeretem a dolgokat fe lbehagyni. Á cselekve s 

folyamata tesz boldogga . Ha valamit elkezdek, akkor 

jo l kell megcsina lni, nem csak u gy befejezni.  

Ámikor elkezdtem a lo ve szetet 39 e vesen, akkor 

elkezdtem nagyon sokat tanulni, edzettem a testet, az 

elme t, a lelket. Á tre nerek a 16-18 e vesekkel 

foglalkoznak... de a ve ge n olyan jo l csina ltam, hogy 

engem ku ldtek versenyekre. Á fe jem mindig segí tett 

ebben. Voltak ke tse geim, hogy hogyan fogok ennyi 

ido sen elkezdeni egy sportot, sze gyelltem magam. De a 

fe rjem lelkesí tett engem azt mondta, hogy csina ld 

ameddig tudod, de csina ld. Mindig azt mondta, hogy 

menjek nyugodtan. Meghí vtak az olimpia ra ke szu lo  

sportolo k edze seire, leheto se get kapva arra, hogy 

versenyezzek az olimpia ra juta se rt. Érro l lemondtam, 

hiszen ekkor ma r nagyon sok munka m volt a 

ma sodfoku  bí ro sa gon. Á munka m nagyon fontos volt. 

2000-ben ku ldtek nyugdí jba.  

Ézuta n a magyar ko zo sse get bele ptettem az Éuro pa 

Klubba, aminek most a titka ra vagyok.  

 

 

É va a tveszi az Éuropai Klub elno kse ge t  
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2017-ben a Tiro Federal Buenos Áires elno ke nek 

va lasztottak, ami a legre gibb lo vo  klub, e s tele van 

fe rfival. Itt nagyon sokat kellett harcolnom, hogy 

bebizonyí tsam, egy no  is be tudja to lteni ezt a 

szerepet. Benne vagyok az Árgentin Olimpiai Bizottsa g 

no i szakbizottsa ga ban (Comisio n de Mujer en el 

Deporte). 

Van egy monda s: „Sokat akar a szarka, de nem bírja a 

farka.” Tudom, hogy sok dologban to bbet is 

csina lhattam volna, ha nem lettem volna elfoglalva 

annyi dologgal. De azt is tudom, hogy vannak olyan 

helyzetek az e letben, amikor nehe z azt mondani, hogy 

ezt nem akarom. Nekem minden tetszik. Megszabom 

magamnak, hogy ennyit tudok, ennyit nem tudok. De 

kipro ba ltam, hiszen hogy lehet azt mondani hogy nem, 

ha nem pro ba lod ki? 

Áz apa m mindig azt mondta, tanulni kell. Tanulni kell, 

hogy valami legye l. Vele tanultunk latinul, festeni, 

klasszikus muzsika t, szí ndarabokat... a 15 e ves 

fiammal filozo fia t tanult. Á fiam ma 51 e ves, e s erro l 

besze l, hogy a nagypapa ja val mit tanult.  

Á ha boru , a szege nyse g, a semmi rokonsa g, anya m 

hala la... mit csina l belo led? Vagy semmit, vagy egy 

olyan talpraesett embert, hogy minden ellene re elo re 

kell menje l.  

2018-ban a Tiro Federal Árgentino de Buenos Áires u nnepel 
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Mind a ha rman ilyenek vagyunk. To rekvo ek vagyunk, 

dolgozunk, semmit nem adtunk fel. Valamit gondolom 

a ge nekben hordozunk.  

1992-ben mentem Magyarorsza gra elo szo r. Ákkor 

e rtettem meg, hogy ki vagyok. É rtettem az utcai 

feliratokat, megismertem a csala dot, azokat a helyeket, 

ahol a szu leim e s Zsuzsi se ta ltak, e ltek. U gy e reztem, 

oda tartozom. Ége sz e letemben u gy e reztem, hogy egy 

pala nta t a thoztak, e s betettek a fo ldbe. Hova tartozol? 

Ki vagy? Mindenki mondta, hogy megyek a 

nagypapa hoz... nekem nincsen nagypapa m, nekem 

12.000 kilome terre van a nagypapa m. Á nagyba csim is 

kora n meghalt. Nem e rzem magam argentinnek. Áz 

e letemet itt csina ltam, ima dom Árgentí na t, ez az 

orsza gom. Itt meg tudtam csina lni egy csomo  dolgot, 

amit nem tudom, hogy Magyarorsza gon 

megcsina lhattam volna. Ki tudja hogy e ltem volna? 

O ru lo k, hogy hova jutottam. Éle gedetten ne zek ha tra, 

hogy mi mindent csina ltam, mert volt bennem ero , e s  

harcossa g, hogy elo re tudok menni, nem hagyom el 

magam.  

Puricelline  Szabo  É va nak 
Magyarorsza g ko zta rsasa gi 
elno ke 2007-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést, 
majd 2018-ban a Magyar 

Érdemrend Tisztikeresztje 
kitu ntete st adoma nyozta. 2019-

ben munka ja elismere se u l 
magkapta Magyarorsza g 

miniszterelno ke to l a Kallo s 
Zoltán Külhoni Magyarságért 

Díjat. 
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Ba tor, kreatí v no , vonzza a fejlo dni akara s, e s ez 

sokszor azt vonja maga uta n, hogy az ismeretlenben 

kell bizonyí tania, mega llnia a helye t. Éz a folyamatos 

kocka zatva llala s az, ami miatt fiatal kora ellene re is 

rengeteg tapasztalatot szerzett ma r. Hata rozott 

elke pzele se van a munka ja t illeto en, megingathatatlan 

az e rte kí te lete, tiszteli e s elfogadja az embereket. 

O szinte, nyitott le lek, tala n eze rt is ima dja k annyira a 

gyerekek, e s e rzi annyira jo l maga t a hivata sa ban — 

o vo no ke nt a gyerekek ko zo tt. Megfordult ma r a 

feje ben, hogy Magyarorsza gra ko lto zzo n. Hivata sro l, 

gyereknevele sro l, az e lete ro l besze lgettem Cilivel.  

Milyen emlékeid vannak az óvodáról? 

Vannak emle keim a magyar o voda ro l e s a spanyol 

o voda ro l is. Á spanyol ovibo l megmaradt, amikor az 

o vo no  megengedte a szabad ja te kot. Émle kszem egy 

kicsi ha zra konyha val, a jelmezekre, a ko nyvta r re szre, 

a e pí to ja te kokra. Ima dtam felo lto zni, eze rt itt az 

o voda mban ennek a re sznek nagy helyet szenteltem. 

Nem e reztem tehernek a Zrí nyi Ko r he tve gi 

foglalkoza sait, a cserke szetet, a Rego st; beleno ttem. Á 

magyar o voda nem ott volt a Szent La szlo ban, mint 

most, hanem Letti ne ninek, Zaha Álexandra 

anyuka ja nak a ha za ban. Á gara zsna l volt kialakí tva az 

o voda. Letti ne ninek van egy o ria si kertje. 2019-ig ott 

is laktam 4 e vet a padla s re szen. Áz o vodai emle keim 

nagyon klasszak. Voltak kakasok, o ria si nagy kert. 

Szuper jo  emle keim vannak. Á cserke szet ma r a 

cserke szha zban volt jo  ko zo sse gben. Marci ba tya m a 

bara ti ko re vel, akivel o  ja rt anno oviba, cserke szetre... 

most egyu tt viszik a gyerekeiket az oviba, nagyon jo l 

egyu ttmu ko dnek, ima dja k egyma st. Á tadja k a 

hagyoma nyokat a ko vetkezo  genera cio nak; az 

e rte keket, a nyelvet, a magyar kultu ra szeretete t.  

KÉRÉKÉS CÉCILIÁ VÁL 
BÉSZÉ LGÉTTÉM 

VÁ GÁ SI-KOVÁ CS ÁNNÁ 
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É n is a mai napig tartom a kapcsolatot az akkori 

bara tno immel, de nem besze lu nk egyma s ko zo tt 

magyarul, csak akkor, ha vannak ko ru lo ttu nk 

gyerekek. Olyan furcsa, ha van a ta rsasa gban egy 

gyerek, akkor hozza  magyarul besze lu nk; ez velu nk 

maradt, minket is í gy neveltek. Otthon magyarul 

besze ltu nk, csitteltek, ha spanyolul besze ltu nk. 

Ra ada sul a szu leimmel a Zaha csala ddal, a Zombory 

csala ddal, ke t-ha rom ma sik csala ddal me g minden 

nya ron Co rdoba ba mentu nk egy he t nyarala sra. Ott is 

magyar mese volt minden e jszaka, szo val a magyar 

kultu ra e s hangulat a llando an ko ru lvett.   

Milyen út vezetett a óvónő hivatásodhoz? 

Miuta n lee rettse giztem Balassi o szto ndí jaske nt egy 

e vet to lto ttem Magyarorsza gon, majd mikor 

visszajo ttem befejeztem az o vo no ke pzo t, e s uta na a 

nyakamba vettem De l-Ámerika t. Éz volt az egyik nagy 

a lmom, hogy egy ha tizsa kkal beja rjam De l-Ámerika t. 

O t e vet utaztam – 2007-ben indultam el e s 2012 

decembere ben e rkeztem vissza –; beja rtam Bolí via t, 

Perut, Kolumbia t, Venezuela t, Ko ze p-Ámerika t e s 

Mexiko t. Égyedu l mentem, de sosem voltam egyedu l, 

mert sokmindenki utazgat, í gy csatlakoztam 

ma sokhoz. É letre szo lo  bara tsa gok is ko ttettek. 2000 

dolla rral indultam el – ami akkor nagy pe nz volt –, 

annyit gyu jto gettem o ssze. Bolí via ban pince rke nt 

dolgoztam. Áz elso  e v ve ge re e rtem Kolumbia ba, de 

addigra elfogyott az o sszes pe nzem. Olyan turista kkal 

utaztam, akik beosztotta k a pe nzu ket, keveset 

ko lto ttek. O k kik voltak leginka bb? Á ke zmu vesek. O k 

megtaní tottak ko tni. Csina ltam nyakla ncokat, 

karko to ket, fu lbevalo kat ko vekkel kombina lva. 

Peruban ma r elkezdtem eladni a terme keimet. Ámikor 

ke zmu ves terme keket adtam el, azokat is alula raztam, 

ugyanu gy, mint ahogyan ke so bb az o vodai 

foglalkoza saim a ra t sem tudtam megfelelo en 

megke rni. Ákkor me g nem le tezett mobiltelefon. Á 

mama m nagyon aggo dott e rtem. Most, amikor a 

szocia lis e rze kenyse gem ma r nagyobb, jobban e rtem 

e s la tom a vila got, kezdem e rteni mie rt is...  
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Ázta n u gy e reztem o t e v uta n, hogy va laszta s elo tt 

a llok. Tudtam, hogy nem ke zmu veske nt szeretne m 

folytatni az e letemet. Ázonban mindenhol, ahol voltak 

gyerekek e n voltam Tí a Cili. Vittem ide-oda a 

gyerekeket. É s jo tt a felismere s; persze, nekem ez az 

utam. Kolumbia ban is dolgoztam ma r gyerkekkel. 

Ámit nagyon e lveztem. Éldo nto ttem, hogy vissza 

akarok menni az orsza gomba, hogy abban 

helyezkedjem el, amit tanultam. 2013-ban kezdtem 

priva t o voda ban dolgozni, e s 2015-ben va llaltam a ZIK 

ovit, amikor fo a lla st is va ltottam; egy montessori 

o voda ban kezdtem dolgozni. Visszagondolva hasznos 

lett volna, ha az utaza saim alkalma val felfedezem a 

ku lo nbo zo  kultu raspecifikus pedago giai mo dszereket 

is.  

Milyen volt a váltás a Montessori óvodába? 

Á llami o voda volt, az o nkorma nyzat pilot projektje. 

Meg akarta k ne zni, hogy beva lik-e a montessori 

pedago gia. Áz a llami o voda ba a ltala ban nagyon nehe z 

a bejuta s. Égy bu rokratikus folyamaton kell az 

embernek a tesnie; egy lista ro l hí vja k mindig a 

rangido so ket, akinek a profilja megfelel azzal, amit 

keresnek. Nagy szerencse is kell hozza , hogy 

beto lthesse valaki az a lla st. Limita lt a helyek sza ma, 

sokan onnan mennek nyugdí jba. Szerencse s voltam, 

mivel egy kurzuson felfigyelt ra m az o voda igazgato ja, 

ro gto n jo ban lettu nk, e s kihagyhattam a bu rokatikus 

elja ra st. Égy olyan oviban dolgoztam, ami ege sz 

e letemen a t kitartott volna. Onnan mehettem volna 

nyugdí jba. Fix fizete s minden ho napban, nincsen 

benne a va llalkoza sok riziko ja. De ott sem voltam 

nagyon boldog. Pont akkor keru ltem oda 

asszisztenske nt, amikor pont a koncepcio va lta s 

folyamata ban volt az o voda. Nagy reme nyekkel 

kezdtem ott a munka t, mivel me g friss volt sza momra 

a kurzuson tanultak e s idealiza ltam a montessori 

mo dszert. U gy gondoltam, hogy ez a le tezo  legjobb. 

U gy e reztem, hogy a legto bb o vo no  nem a montessori 

pedago gia ira nti elko telezo de sbo l dolgozott ott, 

hanem mert o nkorma nyzati o vodake nt vonzotta k o ket 

a kedvezo  felte telek.  
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Tudod, amikor a va ltoza s nem valo s, nem belu lro l jo n, 

akkor a mo dszer alkalmaza sa csak a la tszatra 

szorí tkozik. Pe lda ul az egyik montessori alapelv az, 

hogy a gyerek szabadon mega laszthatja milyen 

teve kenyse ggel szeretne ido t to lteni, itt me gis 

ko telezte k o ket feladatokra. Éngem ez nagyon 

megra zott. Áz o voda igazgato ja mindig mondta, hogy 

to bb Cilire lenne szu kse gu nk. Élkeserí t a sok 

negativita s, az a hozza a lla s, hogy csak az 

elkeru lhetetlenu l szu kse ges minimumot csina ljuk. 

Sokakkal tala lkoztam, akik nem e rzik hivata suknak ezt 

a munka t. É n nagyon e rzem, hogy nekem ez a 

mindenem; gyermekekkel foglalkozni.  

Hogyan indítottad be a magánóvodát? 

Á cserke szha zban indí tottam a saja t ovit 2017-ben. 

Ámikor elkezdtem a Magno lia t (Cili maga no voda ja – a 

szerkeszto ) 2017-ben, az elso  e vben csak 

re szmunkaido ben maradtam ma r ott, majd 2018-ban 

kile ptem fe lelemmel a szí vemben, hiszem egy olyan 

a lla st hagytam ott, amiro l minden oktato  a lmodik. 

Hoztam egy do nte st, amit nem mondhatok, hogy 

megba ntam, mert u gy gondolom, hogy minden 

do nte snek megvannak a maga ko vetkezme nyei, e s 

mindenbo l tanulunk. Á saja t o voda m egyre csak 

no vekedett, de a fo a lla s mellett nem tudtam teljes 

energia mat a va llalkoza sba fektetni. 2018-ban ma r 40 

csala d gyermekeivel foglalkoztam a Magno lia ban, hat 

la ny dolgozott nekem, ha rom de lelo tt, ha rom de luta n. 

U gy e rzem, nem a lltam ke szen saja t va llalkoza ske t 

koordina lni az o voda t, a munkata rsakat, akik nekem 

dolgoznak. Tudom, hogy e n hogy szeretek a 

gyerekekkel dolgozni. Ákik velem dolgoznak 

megfigyelhetik a munka mat, a tvehetnek belo le 

dolgokat, de ha a mo dszerem nem belu lro l jo n 

sza mukra, akkor nem igazi az elko telezo de s. É n ahova 

megyek tudok a gyerekekkel ba nni, ba rhol, ba rmikor. 

Ézt szeretem, e s ezt tudom jo l csina lni. 2018-ra amiatt, 

hogy nem csupa n a gyerekekkel kellett ma r 

foglalkoznom, hanem a va llalkoza s vezete se vel is, u gy 

emle kszem vissza, hogy ez volt a legrosszabb e v.  
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Mindenki azt mondta, hogy az a lmom beteljesu lt, í gy 

nem kellene panaszkodnom. De amikor la tod, hogy 

amit a legjobban e lvezel nem tudod csina lni, mert 

neked ma st kell csina lni, azt nehezen viseltem. Ázt kell 

hogy mondjam, az igazgato  szerep nem nekem valo , 

u gy e reztem, hogy e n nem le tezem; este ke so n e rtem 

haza, e s reggel ma r e n voltam az elso . Nagyon fa raszto  

volt, e s ehhez jo tt hozza  szombatonke nt a Zrí nyi Ko r 

ovija nak vezete se. Á Zrí nyi Ko rt az elso  e vekben 

nagyon e lveztem, hiszem mellette priva t o voda kban 

dolgoztam, ahol nem engedte k meg azt a szabadsa got, 

mint a Zrí nyiben. U gy dolgoztam, ahogyan azt e n 

szerettem. Áz alternatí v pedago gia kat kipro ba lhattam. 

2019-ben ma r pont eze rt csak 14 csala dot va llaltam. 

Minden e vben kevesebb csala ddal kezdem a 

foglalkoza sokat, de e v ve ge re nem engedem, hogy 14-

ne l to bb legyen. Énnyit bí rok. Ámikor a nagyne ne m, 

Trixi segí tett az operatí v re sze ben az nagyon jo  volt. 

Senki nem ke szí tett fel arra, hogy milyen is lesz egy 

va llalkoza s. De sokan keresnek, volt magno lia sok a 

mai napig is, mert a saja t o voda juk nyu jtotta 

foglalkoza sokkal nem ele gedettek. Tudja k, hogy itt 

ma s a mentalita s. Re szemro l nagyon sok ido , energia, 

ha jo l akarom csina lni. Ámibo l me g la tszik, hogy a 

menedzsment re sze a munka nak nem nekem valo , 

hogy soha nem tudtam jo l eladni magam. Áz o voda k 

dra ga k, de a Magno lia nagyon olcso . Nehe z u gy emelni 

az a rakat, hogy ko zben bizalmi kapcsolatban vagyok a 

csala dokkal.  

Mesélsz kicsit azokról a pedagógiai elvekről, amit a 

magadénak érzel? Mitől más a te ovid, mint a többi? 

Á ltala ban az o vo no  do nti el, hogy mit, mikor, hol, 

hogyan csina l a gyermek. Serkenti, hogy a lassu  

csina lja gyorsabban, e s a gyors, energikus gyereket 

pedig megke ri, hogy va rja meg a to bbieket. Szo val egy 

o vo no  egy pici kis teremben elo re tervezve eldo nti, 

hogy a 20-30 fo s gyerekcsoport mit csina ljon. 

Lehetetlen, hogy ennyi gyerek ugyanazt, ugyanabban a 

pillanatban akarja megtanulni. Éz nekem nem tetszett. 

Áz oviban e n voltam a pe lda a kolle ga im ko zo tt, akik 

eze rt kine ztek.  
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O k minden e vben ugyanazt csina lta k a gyerekekkel. 

Ézzel nem e rtettem egyet, hiszen az adott 

gyerekcsoport ma s mint az elo zo  e vi. Nem tu nt fel 

nekik? De o ket nem e rdekelte. Csak ki akarta k pipa lni 

a ko telezo  feladatot; terveze s e s e rte kele s 

feladatteljesí te sben gondolkodtak, nem felte tlenu l a 

gyerekek java ra, hozza juk igazí tva a foglalkoza sokat. 

Teljesen mindegy volt nekik, hogy a gyerekek e lvezik 

vagy sem a feladatokat. Csak a tantervi elo í ra snak 

megfelelo en, rugalmatlanul dogoztak, nem a gyerekek 

szu kse gleteihez, ige nyeihez igazodva. Utasí ta sokkal 

tartanak rendet; U lj le! Maradj nyugton! Maradj 

cso ndben! Minden pe ntekre elment a hangom. Nem 

kiaba ltam, hogy felkeltsem a figyelmu ket; e nekeltem 

egyet, vagy elo vettem egy ba bot... La ttam, hogy a 

gyerekeket is fruszta lja, hogy annyian vannak egy kicsi 

teremben, ami nem a legjobb terepe az o nkifejeze snek. 

Pedig a gyerekekne l ez a norma lis viselkede s. Zavart, 

hogy ilyen le tsza mna l nem tudtam mindegyiko ju ket 

oly mo don kí se rni, ahogyan arra nekik szu kse gu k 

lenne. Nem szerettem la tni azt sem, ahogyan ne ha ny 

kolle ga m dolgozott a gyerekekkel. Ámikor jo tt egy 

szu lo  akkor csak a sze pet e s a jo t mutatta k. Áz 

igazgato k szerettek engem, pe ldake nt a llí tottak be, de 

e n sok energia t fektettem a foglalkoza sok 

elo ke szí te se be. É reztem, hogy az innovatí v o tleteim 

miatt kine znek. Nem ne zem le a to bbi kolle ga t, de a 

fo kusz na luk ma shol van. Ámi a legjobban ba ntott; 

la tni, hogy ilyen ko rnyezetben a gyerekek nem tudnak 

terme szetesen le tezni, mege lve szeme lyise gu ket. 

Frusztra ltak voltak. 

Ézek a tapasztala sok arra sarkaltak, hogy elkezdjek 

kutatni ma s mo dszerek uta n. Égy dokumentumfilmre 

bukkantam (la educacio n prohibida), ami felnyitotta a 

szememet, o szto nzo tt. Megcsina ltam a Montessori 

kurzust. De az sem volt ele g. Noha egy csomo  minden 

tetszett belo le, nagyon struktura ltnak e reztem. É n 

szabadabbra engedne m a gyerekek kí va ncsisa ga nak 

kiteljesede se t, ami a fejlo de su kho z elengedhetetlen 

lenne.  
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Ra bukkantam az „educacio n viva”-ra (e lo  oktata s), ami 

arra o szto no z, hogy a gyereket megfigyelju k, 

megismerju k elo í te letekto l mentesen e rte kelju k. Á 

gyerekkel valo  foglalkoza s sora n ko lcso no sen hatunk 

egyma sra. Áhogyan Maria Montessori mondja 

„ba rmely felno tt ko zbele pe s akada ly lehet a gyerek 

sza ma ra”. Áz o vodai terek a ltala ban nem a gyermek 

perspektí va ja t figyelembe ve ve vannak kialakí tva. 

Mindannyiunknak, a gyerekeknek is ma r van belso  

bo lcsesse gu k; mindannyian tudjuk minek a 

megtanula sa ra, milyen ke szse gek elsaja tí ta sa ra van 

szu kse gu nk, gyakorla ssal, pro ba lkoza ssal fel tudjuk 

e pí teni az ahhoz vezeto  cselekve si folyamatot; ki 

tudjuk tala lni. Nincsen szu kse g arra, hogy az o vo no  

megmondja, hogy ma a hangya kro l tanuljunk. Lehet, 

hogy a gyerek a bolygo kro l szeretne to bbet megtudni, 

vagy az e rdekli, hogy hogyan no vekszik egy no ve ny. 

Éze rt kí na lok az o voda mban egy olyan teret, ami sok-

sok e rdeklo de si teru letu  gyereknek szo l. I gy meg 

tudjuk mi is figyelni, mi e rdekli igaza n. Ha egy gyerek 

elhalad to bbszo r a mu ve szeti re szen, de soha nem fog 

meg egy papí rt, egy ecsetet, a feste ket, az aze rt van, 

mert nem e rdekli. De ha szeret jelmezekbe o lto zni, 

szí ne szkedni, az valo  neki. Segí tu nk, hogy ebben 

kiteljesedjen. Hiszen mindannyiunk tehetse ges 

valamiben. Mindig megfigyelem a gyereket, e s tisztelve 

o t avatkozom be, ha arra szu kse ge van, vagy ha 

szu kse ges. Ákkor tudja a gyerek az o voda ban 

szabadnak e rezni maga t, ha a szaba lyok le vannak 

fektetve; mit szabad e s mit nem, de kell alternatí va t 

adni. “Itt nem lehet szaladga lni, vagy kiaba lni, de ha 

ahhoz lenne kedved, akkor ki lehet menni a kertbe.” 

Vagy, „ba rmilyen ja te kot, eszko zt haszna lhatsz a 

teremben, de ha befejezted a ja te kot, a helye re kell 

rakni, hogy ma s is tudja haszna lni”. Éz elegendo , e s az 

e letre nevel. Ége szse ges, koherens szoka sok 

kialakí ta sa n keresztu l kí se rem a gyerekek fejlo de se t. 

É s a legfontosabb, hogy mi vagyunk a pe lda k. Sok 

o vo no  ma st ke pvisel a szu lo k, e s megint ma st a 

gyerekek elo tt. Konzekvensnek kell lenni.  
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Nem kongruensek; „itt nem lehet kiaba lni” mondja k, e s 

o k maguk is kiaba lnak. Ábban sem hiszek, hogy a 

gyerek minden cselekedete t agyon kell dicse rni. Ázzal 

csak arra taní tjuk, hogy a felno tt elismere se t, 

jo va hagya sa t kell kiví vnia a cselekedeteivel. “Ne zd Cili, 

csina ltam ezt a rajzot, tetszik?” “Wow, la tom, hogy 

haszna ltad a ke k szí nt, a piros szí nt, itt mit rajzolta l?” 

Nem mino sí tem hanem e rte kelem amit csina l. Ha 

elesik egy gyerek nem felkapni kell e s azt mondani, 

hogy nem to rte nt semmi, hanem mennyivel ma sabb 

az, hogy ohh eleste l, hogy e rzed magad, jo l vagy? Sok-

sok pedago giai mo dszert tanulma nyoztam, e s 

mindegyikbo l kiveszem azt, ami nekem tetszik, amivel 

egyet tudok e rteni. Folyamatosan ke pzem magam. 

O vo no ke nt olyan foglalkoza sokat kellene tartani, olyan 

ko rnyezetben, ami elo segí ti, hogy a gyerekeknek 

legyen o nbizalmuk e s legyenek biztosak magukban. 

Sokan vannak abban a cipo ben, hogy ira nyí tottan, 

nyoma sra minden a lloma sa t ve gigja rja k az oktata si 

rendszernek, e s amikor a szabad va laszta s jo n arro l, 

hogy mit akarnak tanulni, el vannak bizonytalanodva... 

„nem tudom mit tanuljak”… „nem tudom mi az e n 

utam”… Éz kisgyermekkorto l ko vetkezetes, 

szeretetteljes, kereteket ado  nevele ssel megelo zheto . 
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Megtiszteltete s volt egy ilyen va ltozatos, sokszí nu , 

ne pes kolo nia ban szolga latot teljesí teni. Áz Árgentí nai 

Magyar Inte zme nyek Szo vetse ge ernyo szervezethez 

delega lva va ltozatos beoszta som re ve n egyre szt 

minden korcsoportot ele rhettem a munka mmal, 

ma sre szt mikro e s makro szinten – egye nek, 

szervezetek, inte zme nyek szintje n is leheto se gem volt 

megismerni a diaszpo ra t. 

O voda s, valamint iskola s koru  – 2-16 e ves – 

gyerekekto l kezdve a fiatal felno tt koroszta lyon a t a 

felno ttekig foglalkoztam a magyar ko zo sse g tagjaival, 

szeme lyesen, csoportos foglalkoza sok kerete ben, 

inte zme nyi sziten, valamint hata rokon a tí velo  

o szto ndí jas projektek kerete ben. 

Feladataim nagy re sze t a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r adta, e s a 

saja t magam a ltal kezdeme nyezett feladatok to bbse ge 

is ide volt ko theto ; a csala dok, a gyerekek ige nyei 

inspira ltak. Itt az o voda t e s ke t nyelvi csoportot 

vezettem. Áz online oktata s, noha nem a 

legmegfelelo bb terepe a gyerekekkel valo  

foglalkoza snak, ide n leheto ve  tette, hogy valo ban a 

magyar nyelv haszna lata n legyen a hangsu ly. Áz 

o voda sok minden eddigine l to bb mondo ka t, e neket 

tanultak ebben az e vben. Áz iskola u j vezete ssel nyitja 

ki jo vo re a kapuit, e s mivel ide n rengeteg gyereket 

vonzott az online oktata s – volt taní tva nyom 

Bariloche bo l, Neuquenbo l, Montevideo bo l... –, a 

vezeto se g be szeretne  e pí teni az online oktata st a 

kí na lata ba, nem lemondva azokro l a dia kokro l, akik 

nem tudnak minden szombaton Olivosba auto zni. 

Oktato ke nt jo vo re is sza mí tanak ra m a tana ri karban; 

Latin-Ámerika egyetlen inte zme nyesu lt he tve gi 

magyar iskola ja ban, ami ma r csaknem 70 e ve mu ko dik 

– ez nagy megtiszteltete s.  

U dí to  volt foglalkozni a gyerekekkel a magyar iskola 

falain kívül is.  

VÁ GÁ SI-KOVÁ CS ÁNNÁ 

ÁMI KILÉNC HO NÁPBÁ BÉLÉFÉ RT 

KO RO SI CSOMÁ SÁ NDOR PROGRÁM 
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Ce lom volt bevonni o ket a Magyarorsza gro l a 

diaszpo ra fiataljainak kí na lt projektekbe. Soha nem 

fogom feledni, hogy Ronan Priscila 

maga ntaní tva nyom, akivel heteken a t ke szu ltu nk a 

’MegaVers a diaszpo ra ban’ versenyre, elhozta az elso  

helyet. Éz is igazolja, hogy szu kse g van a 

tehetséggondozásra. Nagy büszkeség, hogy 

Valentin Irina tanítványom, aki a magyar várakat 

tanulma nyozta, olyan sze pet alkotott a Ra ko czi 

Szo vetse g rajzpa lya zata ra, hogy a Szo vetse g e s az M1 

Ma reggel cí mu  mu sora is la thato sa got biztosí tott a 

mu nek. 

Nagyon ha la sak a Ko ro si Csoma Sa ndor Programnak a 

magántanítványok. Óriási ajándék, hogy 

leheto se gu k van a magyar nyelv ingyen tanula sa ra. 

Ázokkal, akikkel ma r ma rciusban kezdtem a munka t 

sze p eredme nyeket e rtu nk el – ezt a nagyszu lo k 

igazolja k.  

Áz AMISZ is va ltozatos munka kkal la tott el; mint a 

Ho so k Napja megemle keze s video ja nak o sszea llí ta sa, 

fordí ta si feladatok, ÁMISZ gyu le sen valo  re szve tel, az 

okto ber 23-ai megemle keze sen valo  asszisztencia a 

Plaza Hungrí a n. Mind a ho so k napi, mind a ju nius 4-ei 

megemle keze sen versmonda ssal is re szt vettem. 

Áugusztus 20-a ra ke t gyerekcsoportot ke szí tettem fel 

a szereple sre. Áz okto ber 23-ai online megemle keze st 

a helyiek ba torí ta sa ra e n szerveztem, fogtam o ssze. Áz 

o szto ndí jas ta rsaimmal nagyon sze p mu sorral 

aja nde koztuk meg a latin-amerikai magyar 

ko zo sse geket, melyben egyedu la llo  mo don nem 

csupa n az o szto ndí jasok, de a ko zo sse g sza mos tagja is 

re szt vett Árgentí na to l Venezuela ig. Me g a Mexiko ban 

e lo  magyarok is hozza ja rultak a mu sor teljesse ge hez.  

Mentorom, Paa l Magdolna e s a Mindszentynum 

Kultura lis Ko zpont javaslata ra szerkesztek hí rlapot, 

melynek a Ro lunk szo l nevet adtam. A Buenos Aires-i 

magyar közösség hírlapja. Á visszajelzésekből 

kitu nik, hogy e hes volt egy ilyen lapra a ko zo sse g, 

hiszen 2014 o ta nem volt leheto se g ilyen 

ko zo sse ge pí to  olvasnivalo t forgatni.   
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Ébben e rtesu ltu nk egyma s ko zo sse ge pí to  munka ja ro l, 

e s adtunk hí rt magukro l, bu szke lkedhettu nk 

teve kenyse geinkkel az otthon, Magyarorsza gon 

maradt, vagy Buenos Áiresbo l ma r elva ndorolt magyar 

ismero so knek, csala dtagoknak. Tova bba  to bben 

jelezte k, hogy ez a ltal van leheto se gu k a magyar nyelv 

gyakorla sa ra. Sokan ige nyelne k a folytata st. Á Ro lunk 

szo l hí rlap szerkeszte se re ve n intenzí vebb kapcsolatba 

keru ltem olyan szervezetekkel is, akikkel mindennapi 

munka m sora n – ku lo no sen karante n ideje n – nem 

tala lkoztam volna, e s olyan magyar lesza rmazottakkal, 

akik egyik szervezetnek sem aktí v tagjai.  

Áz Argentí nai Katolikus Magyarok Szo vetse ge, 

Mindszentynum megkért a mindenszentek 

u nnepe, halottak napja alkalma bo l mu sor 

o sszea llí ta sa ra, kiviteleze se re. November 1-je n, 

rendhagyo  mo don, online mu sor kerete ben mintegy 

20 csala d szeretteinek emle ke elo tt tisztelegtu nk, 

akiket a Mindszentynum ko zo sse ge saja t halottja nak 

tekint. É video  bo ví te se t tervezik a ko vetkezo  e vek 

megemle keze seire.  

Á Szent La szlo  Iskola ban heti ne gy o ra t tartottam 5-10 

fo s csoportok sza ma ra. Novemberben, azok a 

gyerekek, akik a prilisto l nyolc ho napon a t, heti 

rendszeresse ggel re szt vettek a magyaro ra kon, vizsga t 

tettek. Sok kicsi e lete ben ez volt az elso  nagyobb 

iskolai megme rettete s. Ide n elo szo r erro l oklevelet is 

kaptak. Havonta vettek re szt projektekben, melyek 

mind a magyar kultu ra megismere se t szolga lta k. Á 

szu lo k ha la sak a Ko ro si Csoma Sa ndor Program a ltal 

nyu jtott leheto se ge rt. Sokan u gy e lik meg, hogy ez 

ablakot nyitott a gyerekeknek a vila g felfedeze se re.  

Á program sora n mind az Árgentí nai Magyar 

Reforma tus e s Évange likus Égyha zko zo sse g 

vezeto ivel, tagjaival is jo  kapcsolatot a poltam.  

Á ko telezo  karante n elrendele se elo tt volt me g 

leheto se gem a ko nyvta rban is szolga latot teljesí teni.  

Á ko zo sse g tagjainak jobb megismere se vel, 

mege rte se vel az ige nyeikhez igazodo  programokat 

tudtunk szervezni.  
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Ilyen volt a ZIK anyuka k re sze re tartott online 

teadélután, valamint a fiatal felnőtteknek egy-egy 

te ma ko re , heti rendszeresse ggel, o szto ndí jas 

ta rsaimmal, Kata val e s Ándra ssal szervezett ta rsalga si 

klub. 

Áz o szto ndí jas egyu ttmu ko de s is kiemelkedo en jo  volt; 

sza mí thattunk egyma sra, bevontuk egyma st a 

programjainkba. I gy lehettem ta rsszervezo je a magyar 

tudoma ny napja ra szervezett elo ada snak, í gy szu lettek 

az online megemle keze sek, í gy jutottak el a Ro lunk 

szo l a ltal az o szto ndí jasta rsaim í ra sai is a magyar 

ko zo sse gekhez.  

Á program sora n a nagyko vetse ggel is folyamatos volt 

az egyu ttmu ko de s.  

Ha la s vagyok a Miniszterelno kse g Nemzetpolitikai 

Á llamtitka rsa ga nak a leheto se ge rt, hogy bizalmat 

szavaztak nekem, aze rt, hogy a Pirityine  Szabo  Judit 

fo oszta lyvezeto  asszony a ltal ira nyí tott koordina torok, 

Bori e s Ga bor hathato s munka ja nyoma n ve gig 

ta mogatva, biztonsa gban e rezhettu k magunkat. Á 

nyugodt, kreatí v, eredme nyes munkave gze shez 

megteremtette k sza munkra a ha tteret, ami hozza ja rult 

ahhoz, hogy egy ele gedett, a Programra a jo vo ben is 

sza mí to  ko zo sse get tudjunk o szto ndí jasta rsaimmal 

Buenos Áiresben hagyni.  

Ko szo no m mentoromnak, Paa l Magdolna nak, valamint 

mentorhelyettesemnek, Redl Isabel Ána-nak a 

folyamatos egyu ttmu ko de st.  

Ko szo no m  a besza molo mban emlí tett minden 

szervezet vezeto inek, tagjainak, a tana roknak, a 

szu lo knek e s a dia koknak a munka mhoz valo  nyitott, 

ta mogato  hozza a lla sukat. Ne lku lu k, ne lku letek egy 

fent emlí tett projekt sem tudott volna megvalo sulni.  
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Ha egy a tlag magyar sportot ismero  szeme lyt 

megke rdezne nk melyik a legsikeresebb magyar 

sporta g valo szí nu leg a legto bben a kardví va sra 

gondolna nak, esetleg a vizipo lo ra vagy az u sza sra. 

Valo ban ha az olimpia szok e s a vb-k erdeme nyeit 

vesszu k figyelembe a magyar kardví va s sok ezu st e s 

bronze rmen kí vu l 14 olimpiai egye ni aranye rmet 

(Fuchs Jeno  1908 e s 1912, Po sta Sa ndor 1924, 

Tersztya nszky O do n 1928, Piller Gyo rgy 1932, Kabos 

Éndre 1936, Gerevich Álada r 1948, Kova cs Pa l 1952, 

Ka rpa ti Rudolf 1956 e s 1960, Pe zsa Tibor 1964, Szabo  

Bence 1992, Szila gyi Á ron 2012 e s 2016) e s 10 csapat 

aranye rmet szerzett (1908, 1912, 1928, 1932, 1936, 

1948, 1952, 1956, 1960 e s 1988). Ézenkí vu l az o sszes 

vb-n 25 kardví vo  aranye rem szu letett (12 egye ni, 13 

csapat). Á vizipo lo  csapatunk az olimpia szokon 

valo ban a legsikeresebb orsza g 9 aranye remmel 

(1932, 1936, 1952, 1956, 1964, 1976, 2000, 2004, 

2008). Á ke t legsikeresebb magyar u szo  Hosszu  

Katinka (3 olimpiai e s 9 vb aranye rem) e s Darnyi 

Tama s (4 olimpiai e s 4 vb aranye rem) voltak.  

Me gis mindez teljesen elto rpu l az asztalitenisz sikerei 

mellett. Áz elso  vila gbajnoksa got 1926-ban tartotta k 

meg e s az utolso t 2019-ben. Ha az emlí tett 95 e v 

e remta bla ja t megvizsga ljuk ez a magyar sportolo k 

elo kelo , majdnem ele rhetetlen, ma sodik helye: 

Minden ido k aszatalitenisz vila gbajnoksa gi 

e remta bla ja (1926-2019) 

Á LÉGSIKÉRÉSÉBB MÁGYÁR 
SPORTÁ G: 

A magyar asztalitenisz fénykora 

SZÉ KÁ SY MIKLO S 
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Á bajnoksa gok az elso  e vekben 6 katego ria bo l  a lltak: 

fe rfi e s no i egyes e s pa ros, vegyes pa ros e s fe rficsapat. 

1933-to l lett bevezetve a no icsapat verseny is.  

Magyarorsza g teljesen uralkodo  helyzetben volt, 1926 

e s 1935 ko zo tt majdnem minden aranye rmet 

megnyert 12 o sszetett bajnoksa ggal. Á vila gha boru  

uta n egy ro vid ideig Japa n volt a legsikeresebb  csapat, 

de 1960-to l u j tí pusu  u to kkel e s fantasztikus 

technika val Kina lett a sport nagy hatalma, 20 csapat 

bajnoksa ggal, ba r volt ko zben a sve d csapat is nyert 4 

bajnoksa got (igaz, hogy to bbszo r honosí tott kí nai 

ja te kosokkal). 

Sajnos az asztalitenisz csak 1988-to l lett olimpiai 

sport, amikor ma r a magyar ja te kosok fe nykora 

messze a mu ltban volt. Ku lo nben nagyon valo szí nu  lett 

volna, hogy legala bbis 1924 e s 1952 ko zo tt az olimpiai 

e rmek nagyre sze t a magyar csapat letarolta volna. 

Miuta n annyi sikeres eredme nyt ele ro  ja te kos 

ke pviselte Magyarorsza got csak ne ha ny e letpa lya ja ro l 

van itt hely besza molni. Minden ke tse g ne lku l minden 

ido k legjobb ja te kosa Barna Viktor volt, aki 41 

vila gbajnoksa gi e rmet nyert, ko zu lu k 22 aranye rmet 

1929 e s 1954 ko zo tt. Mr. Table Tennis: í gy nevezte k o t 

vila gszerte. Á sporta gon belu l me g ma is nagy 

tisztelettel í rja k le vagy ejtik ki a neve t: Barna Viktor. 

Minden ido k legeredme nyesebb asztaliteniszezo je, 

huszonke t vila gbajnoki aranye rme vel a magyar 

sportolo k ko zo tt a mai napig is a csu cstarto .  

1911-ben szu letett e s bara taival elo szo r a focie rt 

rajongott: a Tisza Ka lma n te ren kergette a labda t 

napestig, a m minden igyekezete ellene re a 

lelkesede se t meg sem ko zelí tette a tehetse ge, í gy 

miko zben a labdaru ga s szeretete t mego rizte, ma s 

sporta g uta n ne zett. Nem messze a laka sukto l, a 

Wessele nyi utca e s az Érzse bet ko ru t sarka n mu ko do  

Gambrinus teremben vett elo szo r u to t a keze be. 

Ékkoriban me g elso sorban a zsebpe nz kiege szí te se re 

haszna lta a tehetse ge t. Élkeru lhetetlen volt, hogy 

valamelyik fo va rosi klub felfigyeljen ra : 14 e vesen, 

1925-ben kezdett versenyezni az MTK-ban. Ékkor me g 

mindenki parafau to vel ja tszott, a m a fantasztikus, u j 

tala lma ny, a gumiu to  egy e vvel ke so bb ma r 

Magyarorsza gra is mege rkezett.  
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Áz u j u to  forradalmasí totta sportot e s a fiatalok, 

Szabados, Bella k, Kelen e s persze Barna hamar a 

csu csra keru ltek. 1927-ben megnyerte az orsza gos 

ifju sa gi bajnoksa got e s senkit sem lepett meg, hogy az 

1929-es budapesti vila gbajnoksa gon ott szerepelt a 

magyar csapatban, so t Szabadossal ma ris megnyerte a 

fe rfipa rost: nemcsak Budapest, nemcsak 

Magyarorsza g, hanem az ege sz vila g megismerhette a 

neve t. 

Élso  vb-je t ko veto  ha rom e vvel ke so bb ma r 

vitathatatlanul a vila g legjobb ja te kosa nak tartotta k, 

amin me g az sem va ltoztatott, hogy 1932-ben 

Pra ga ban "csak” ha rom elso  helyet szerzett, a 

csapatdo nto t a ha zigazda kkal szemben elbukta a 

magyar va logatott. U jabb ha rom esztendo  mu lta n 

viszont ma r sikeru lt ve ghezvinnie a ke so bbi ido kben 

ma r elke pzelhetetlen bravu rt: a Wembleyben 

megtartott vila gbajnoksa gbo l ne gy arany e remmel  

te rt haza (fe rfi egyes e s pa ros, vegyes pa ros e s csapat), 

azaz ahol csak asztalhoz a llt, az elso  helyen ve gzett. 

Kezdetben a tenyeres volt a legnagyobb ero sse ge, 

u to tt az asztal mindke t sarka ba, de ekkorra ma r  

u jí tott: o  alkalmazta elo szo r a villa mfona kot, s etto l 

kezdve ez lett a nyero  u te se. Szinte legyo zhetetlen volt.  

 

Kive ve egyszer, az 1931-es vila gbajnoki egye ni 

do nto ben. Ha ezt megnyerte volna egyma suta n hat 

egye ni bajnoksa g lett volna az o ve . De annyira 

megbí zott a nyero  szí nvonala ban, hogy a do nto  elo tti 

este n egy nagy bulin vett re szt, ke so n feku dt le e s 

elvesztette a do nto t csapatta rsa, Szabados Miklo s, 

ellen. Megí rta, hogy ebbo l egy e letre szo lo  lecke t 

tanult: a bara tok mindig ott vannak, de vb csak 

egyszer egy e vben.  Ézuta n meg is nyerte az egye ni 

aranye rmet me g ne gyszer 1932 e s 1935 ko zo tt.  

Nem sokkal a hala la elo tt Ha mori Tibornak – a 

Világbajnokok című könyvében – eke ppen ide zte fel 

pa lyafuta sa nak egyik legemle kezetesebb tala lkozo ja t: 

"A sok felejthetetlen mérkőzés közül az 1934-es párizsi 

férfiegyes világbajnoki döntőt emelném ki. Ellenfelem az 

alacsony, kopasz Bellák Laci volt, aki életveszélyesen 

szervált, és bal kézzel nagy erejű tenyereseket ütött, 

valóságos labdazsonglőrnek könyvelték el.  
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Szóval Laci az ötödik (döntő) szettben már 16:11-re 

vezetett, de ekkor ez a bohém labdavirtuóz az órájára 

pillantott, és ütés közben ezt mondta: ma este új 

világbajnokot avatnak, Viktor! Nem válaszoltam, csak 

valami olyasmit morogtam magamban, hogy nincs 

ennek még vége, barátom. És összeszorított fogakkal 

küzdöttem tovább. Az eredmény ismert. Egymás után 

nyertem a poénokat, majd végül a játszmát is. Szegény 

Laci döbbenten, magába roskadva ült le, senki sem 

tudta megvigasztalni.” 

Itt megtekintheto  Barna Viktor e s Bella k La szlo  egy 

humoros u te s sorozata, ami uta n egy Barna e s az angol 

bajnok ko zo tti trení rozo  bemutato  e lvezheto . 

Sajnos Barna 1935-ben Pa rizsban, ahova abban az 

e vben emigra lt, su lyos auto balesetet szenvedett. 

Élto ro tt a jobb karja, a csontot ezu stkapoccsal kellett 

o sszefogni, amit csak tí z e vvel a to rte ntek uta n 

ta volí tottak el a teste bo l. Ki tudja ha ny egye ni 

vila gbajnoksa got nyert volna me g, ha nem e ri el ez a 

szerencse tlen baleset. Ézt a csoda latos ke pesse gu  

sportolo t azonban ez sem tudta megakada lyozni 

abban, hogy visszate rjen e s 1938-ban csapatban, 1939

-ben pedig fe rfipa rosban isme t a vila gbajnoki dobogo  

teteje re a lljon. Ra ada sul Pa rizsban e lve, magyarke nt. 

Igen, o  me g ta volro l is magyarnak e rezte maga t e s 

magyar szí nekben te rt vissza a zo ld asztal melle .  

Barna a ha boru  alatt Ánglia ba emigra lt, ma r elo bb 

elkezdo do tt a magyar asztaliteniszezo k ku lfo ldre 

va ndorla sa: Barna mellett Szabados Ne metorsza g e s 

Franciaorsza g uta n Áusztra lia ban ko to tt ki, Bella k e s 

Glancz Ámerika ba ment, Ha zi, Boros, Ga l e s Beregi 

pedig Ánglia t va lasztotta k. Áz ime ntiekbo l 

ko vetkezo en a sporta g Magyarorsza gon hanyatla snak 

indul. Á be ke ma r Ánglia ban e rte Barna Viktort, akit – 

miuta n felvette az angol a llampolga rsa got – etto l 

kezdve ugyan Victor Barnake nt ismert a vila g, a m o  a 

szí ve me lye n e lete ve ge ig magyarnak, budapestinek 

vallotta maga t. Nem csoda ha t, hogy amikor az 1950-

es budapesti vila gbajnoksa g alkalma val elo szo r 

la togatott haza e s a hangosbemondo n keresztu l 

u dvo zo lte k, a szurkolo k pedig fela llva tapsolta k, 

meghato dva csak ennyit mondott: „Úgy látszik nem 

felejtettek el.” 

https://youtu.be/8ZP5CBsldK0
https://youtu.be/8ZP5CBsldK0
https://youtu.be/8ZP5CBsldK0
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Ékkor egye bke nt ma r ne gy e ve annak az angol Dunlop 

ce gnek alkalmazottja volt, amely elo tte kiza ro lag a 

golffal, a tenisszel e s a tollaslabda val foglalkozott, a m 

Barna tana csa ra besza llt az asztaliteniszbe is. Szakmai 

tana csado ke nt e s a ce g exportoszta lya nak vezeto je-

ke nt sokat utazott, komoly kapcsolatokra tett szert, de 

a ja te kkal me g ekkor sem hagyott fel. Hihetetlen, hogy 

az o tvenes e vekben is aktí v volt, vila gbajnoksa gokon 

szerepel e s angol szí nekben versenyezve u jabb e s 

u jabb e rmekkel gazdagí totta gyu jteme nye t. Áz utolso  

vb-felle pe se n, 1954-ben, 43 e vesen fe rfipa rosban 

ezu st-, vegyes pa rosban pedig bronze rmes lett, ezt 

ko veto en ve gleg letette az u to t. Áze rt a sporta gto l nem 

szakadt el, az asztalitenisz diplomata ja maradt, aki ha 

valahol megjelent, mindig az e rdeklo de s ko ze ppont-

ja ba keru lt. Magyarorsza gon is becsu lte k, szerette k e s 

tisztelte k, de sajnos a kommunista korma nyok 

ideje ben soha nem ismerte k el hogy mekkora szta r is 

volt valo ja ban. Hatvanegy e vesen Peruban halt meg. 

Nem tu lza s, egy korszak za rult le a hala la val. 

Égy ma sik nagyon neves ja te kos a sokoldalu  Kehrling 

Béla volt, bár csak egy alkalommal vett részt, 

e ppen az elso  vb-n 1926-ban. Beiratkozott a 

fe rfipa rosba e s eljutott Mechlovits Zolta n partnere vel 

a do nto ig, ahol kikapott a Jacobi Ro land e s Pe csi Da niel 

bajnok pa rto l. Nem volt tagja a csapatnak, de Jacobit 

hazahí vta k, mert apja hirtelen elhunyt e s Kehrling  

nemcsak helyettesí tette a ke tszeres aranye rmes 

Jacobit, hanem megnyerte Áusztria ellen a do nto  

ja tszma t e s í gy egy ezu st e s egy aranye remmel 

te rhetett haza. Éz aze rt volt ku lo no sen e rdekes, mert 

Kehrling nem is volt gyakori asztalitenisz ja te kos, o  

Magyarorsza g elso  teniszja te kosa volt, kilencszer 

ke pviselte az orsza got Davis Kupa ban, top ten volt a 

vila granglista n, ke tszer wimbledoni elo do nto s, 

tizenhatszor magyar bajnok 1912 e s 1932 ko zo tt. 

Ézenkí vu l o tszo r szerepelt a magyar futball 

va logatottban e s ja tszott nemzetko zi je ghoki 

meccseket is a BKÉ ke pviselete ben. 

Soós Ferenc összesen “csak” 12 VB e rmet nyert: 4 

arany-, 4 ezu st- e s 4 bronze rmet. Ba r ez ma s 

orsza gban o ria si sikernek sza mí tana, a magyar 

asztaliteniszben nagyon sok ja te kos e rt el enne l jobb 

eredme nyt.  
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Me gis e rdemes ne ha ny ku lo nleges anekdo ta miatt ezt 

a ja te kost megemlí teni. Bohe msa ga ro l sza mos to rte net 

kering, a legvida mabb mind ko zu l tala n az 1941-es 

orsza gos bajnoksa gon to rte nt. Soo s az akkor me g csak 

17 e ves Sido val az oldala n bejutott a fe rfi pa ros 

do nto je be, s miuta n kideru lt, hogy a Schmidl Jeno , 

Farkas Jo zsef duo  lesz az ellenfe l, u gy sza molt, a meccs 

fe l o ra na l nem tarthat tova bb. Kiment a szomsze dos 

e tterembe, rendelt egy be csi szeletet e s utasí totta a 

pince rt, amint elke szu l, szo ljon be a terembe. Áz elso  

ke t ja tszma t meg is nyerte k Soo se k, a harmadikban 

pedig 10:2-re vezettek, amikor bele pett a pince r: „Soo s 

u r, ke sz a be csi szelet!” – kiaba lt, mire Soo s letette az 

u to je t az asztalra. „Csak nem hagyom kihu lni a 

vacsora t” – mondta e s szo  ne lku l kiment, feladta a 

meccset, í gy a gyo zelem terme szetesen a ma r 

„to nkrevert” ellenfe l o le be hullott. Ugyanakkor a fiatal 

Sido  pa lyafuta sa elso  magyar bajnoki cí me t 

szerezhette volna meg, csak mire a fe rfi egyes 

do nto je re keru lt sor, Soo s befejezte a vacsora t e s 

jo llakottan gyo zo tt, ki ma s, mint Sido  ellen. 

Éllentmonda sos, de kive teles tehetse gu  bajnok volt – 

Sido  zsenia lis labdazsonglo rke nt jellemezte –, ma ske nt 

ugyanis aligha lehetett volna ne gyszeres vila gbajnok. 

Mindo ssze 17 e ves volt, amikor az 1936-os pra gai vb-

re saja t ko ltse gen utazott ki e s bemutatkoza ske ppen 

legyo zte a cí mve do  Barna Viktort, ba r Barna e ppen 

su lyos mu te tje uta n kezdett u jra ja tszani. Ke t e vvel 

ke so bb Londonban ma r ne lku lo zhetetlen tagja volt az 

aranye rmet szerzo  csapatnak. Keve sbe  ko zismert, de 

tulajdonke ppen miatta vezette k be azt a szaba lyt, hogy 

adogata sna l a labda t nyitott tenye rbo l kell feldobni. Áz 

1947-es pa rizsi vb-re ugyanis kitala lt egy u jdonsa got: 

a labda t ke t ujja val kicsit benyomta, megpo rgette, 

majd í gy u to tte meg, eza ltal olyan falsot kapott, amivel 

az ellenfelek nem nagyon tudtak mit kezdeni – a 

pa rosban e s csapatban is vila gbajnok Sol Schiff elleni 

tala lkozo ja n pe lda ul a szerva i ko zu l egyetlenegyet sem 

tudott visszaadni az amerikai. 

Ha kellett, aze rt tudott csapatember is lenni. Á 

vila gha boru  uta ni harmadik, 1949-es stockholmi vb-n 

a magyar–cseh fe rficsapat do nto je re keru lt sor. 4:4-ne l 

Soo s az utolso , mindent eldo nto , egyes meccsben 

Ladislav Stí pek ellen a llt asztalhoz.  
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Me rko ze s ko zben Lakatos Gyo rgy szo vetse gi kapita nyt 

telefonhoz ke rte k, mert ko zeledett a lapza rta, e s o  

tudo sí tott a Szabad Ne p cí mu  lapnak. Á helye re a no k 

edzo je, Duxler Jo zsef u lt le a kispadra, nem sokkal 

ke so bb azonban az izgalomto l ela jult. Barna vette a t a 

szerepe t, o  ugyancsak rosszul lett, eze rt a kora bbi 

ja te kos, Boros Istva n ugrott be, aki nagy pe nzben 

fogadott a magyarokra e s amikor do nto  szettben Soo s 

20:14-re vezetett, szo val egy pont hia nyzott a magyar 

gyo zelemhez, o  sem bí rta tova bb. Mido n Lakatos 

visszae rt a terembe, ha rom magyart a poltak, Soo s 

viszont legyo zte Stí peket, ezzel a magyar fe rficsapat 

1938 uta n isme t vila gbajnok lett. 

Ke tse gtelenu l a vila g legsikeresebb no i ja te kosa pedig 

Mednya nyszky Ma ria volt 18 vb aranye remmel, aki 

ezzel szinte n az o sszes magyar no i sporta g sikereinek 

a csu cstarto ja. Szu lei kora n meghaltak e s fiatalon 

kezdett mint banktisztviselo  dolgozni. Ákkor me g nem 

volt sportolo , az asztaliteniszt csak 22 e ves kora ban 

kezdte el ja tszani e s o sszesen csak 9 e vig, 1926 e s 

1935 ko zo tt szerepelt nemzetko zi szinten. Á ko vet-

kezo  ta bla ko zli a legsikeresebb magyar ja te kosok a ltal 

nyert vb e rmeket (aranye rem sorrendben):   

Majdnem elke pzelhetetlen az 1930-as aranye rmes 

csapat tagjainak a kora, mert egy ifju sa gi bajnoksa gra 

is benevezhettek volna: Barna Viktor (19), Bella k 

La szlo  (18), Kelen Istva n (18), Szabados Miklo s (17), 

Da vid Lajos (16).  

 arany ezüst bronz összesen 

Barna Viktor 22 7 12 41 

Mednyányszky Mária 18 6 4 28 

Szabados Miklo s 15 6 2 23 

Sipos Ánna 11 6 4 21 

Farkas Gizella 10 9 9 28 

Sido  Ferenc 9 9 8 23 

Bella k La szlo  7 9 5 21 

Kelen Istva n 7 5 3 15 

Mechlovits Zolta n 6 2 3 11 

Glancz Sa ndor 4 4 6 14 

Da vid Lajos 4 4 6 14 

Soo s Ferenc 4 4 4 12 

Jacobi Ro land 4 1 1 6 

Jo nyer Istva n 4 1 1 6 

Ko czia n Jo zsef 3 5 5 13 

Ha zi Tibor 3 1 4 8 

Ko czia n É va (Jo zsef huga) 1 2 9 12 

Ga l Magda (Ha zi Tiborne ) 0 8 12 20 
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Szinte n e rdemes megemlí teni az 1933-as VB-t, amely 

egy soha meg nem isme telheto  eredme nyt hozott az 

o sszes (he t) katego ria ban, megnyerve az o sszes e rmet 

mindegyik fe rfi vagy vegyes katego ria ban: 

Befejeze su l o sszefoglaltam az o sszes katego ria magyar 

vila gbajnokainak a lista ja t: 
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Magyar női csapat eredmények: 

Ba r to bb e vben a magyar no i ja te kosok megnyerte k az 

o sszes egye ni e s pa ros vila gbajnoksa got, nem sikeru lt 

megnyerni ugyanazokkal a ja te kosokkal a 

csapatversenyt, csak 6 ezu ste rmet (1933, 1935, 1947, 

1948, 1950, 1954) e s 5 bronze rmet (1949, 1953, 1963, 

1967, 1987). Éza ltal Ga l Magda, Sipos É va e s 

Mednya nyszky Ma ria korta rsa, akik e veken keresztu l 

minden katego ria t megnyertek, nem jutott 

aranye remhez. Hivatalos o sszefoglalo  a legjobbakro l.  

Itt pedig ra ada sul ke t magyar vila gbajnok (Gergely 
Ga bor e s Jo nyer Istva n) tala lkozik az euro pai 

bajnoksa g do nto je ben. 

https://youtu.be/cp1tUc1ZmEg
https://youtu.be/tvS-2d2XFXk
https://youtu.be/tvS-2d2XFXk
https://youtu.be/tvS-2d2XFXk
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Novemberben, azok a gyerekek, akik a prilisto l nyolc 

ho napon a t, heti rendszeresse ggel re szt vettek a 

magyaro ra kon, vizsga t tettek. Sok kicsi e lete ben ez 

volt az elso  nagyobb iskolai megme rettete s. Ide n 

elo szo r a kitarta sukat, szorgalmukat elismero  

oklevelet is kaptak, amit az Árgentí nai Magyar 

Inte zme nyek Szo vetse ge nek elno ke, Redl Isabel Ána is 

ala í rt.  

Á gyerekek havonta vettek re szt projektekben — Szent 

László napja, augusztus 20-a, október 23-a… 

alkalmából — melyek mind a magyar kultu ra 

megismere se t szolga lta k. Á szu lo k ha la sak a Ko ro si 

Csoma Sa ndor Program a ltal nyu jtott leheto se ge rt. 

Sokan u gy e lik meg, hogy ez ablakot nyitott a 

gyerekeknek a vila g felfedeze se re.  

Csoportke p sajnos nem ke szu lhetett, de a gyerekek 

egy-egy foto n boldogan megmutatta k az okleveleket.  

MÉGÉ RDÉMÉLT OKLÉVÉLÉK 
ÁZ ÁMISZ IS GRÁTULÁ LT                              

Á SZÉNT LÁ SZLO  ISKOLÁ SOKNÁK 

VÁ GÁ SI-KOVÁ CS ÁNNÁ 
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Nagy bu szkese g, hogy Valentin Irina, a Zrí nyi Ifju sa gi 

Ko r 7 e ves kisdia kja olyan sze pet alkotott a Ra ko czi 

Szövetség „Várak és Erődtemplomok, történelmünk 

dicső hírmondói” cí mmel meghirdetett rajzpa lya zata ra, 

hogy a zsu ri elno ke, Jankovics Marcell ele  keru lhetett a 

rajza, valamint a Szo vetse g e rdemesnek tala lta a 

mu vet a 2021. e vi napta rja ban is szerepeltetni. Áz M1 

Ma reggel cí mu  mu sora nak e te ma ban folytatott 

besze lgete se ha ttere nek va lasztotta k a rajzot 1300 

pa lyamu  ko zu l, ami nagy elismere s. 

Á dí jazottak ne vsora t e s a rajzokat itt megtekinthetik. 

Gratula lunk Irina nak! 

GRÁTULÁ LUNK IRINÁ! 

SIKER A RAJZVERSENYEN 

ZRI NYI IFJU SÁ GI KO R 

Valentin Irina, 7 e ves — „Tu nde rva r” - Hollo ko  

https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2020-11-21-i-adas/?fbclid=IwAR1LohH5n8Wb3inLAOOZqOnc33f8-SXHXRkchQ11rblrIh4UwUIevuXGBOM
https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2020-11-21-i-adas/?fbclid=IwAR1LohH5n8Wb3inLAOOZqOnc33f8-SXHXRkchQ11rblrIh4UwUIevuXGBOM
https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/1457-eredmenyhirdetes-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi-rajzpalyazat?fbclid=IwAR0RMu7LY46yrMooQj8ggIJB5ceUh4-yKBWvgsi3JxMD5aE4nZAbNn77tqUá
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Á ho napokon a t tarto  szigoru  karante n uta n a 

Hunga ria t megto lto tte e lettel a kara csonyi va sa r. Hu sz 

stand va rta ke zmu ves terme kekkel a la togato kat. Á 

kí na lat fele t a kolo nia tehetse ges tagjainak terme kei — 

porcela nta rgyak, ha zi befo ttek, lekva rok, savanyu -

sa gok horgolt ja te kok, me zeskala cs, gyo ngy e kszerek, 

ne pi minta s gyertya k, jegyzetfu zetek ... — adta k. Á 

cserke szek, a Hungra ia, a Rego s Ne pta ncegyu ttes saja t 

standjaikna l va rta k a la togato kat egy-egy hu sí to  italra, 

finom su teme nyre. Áz ege szse gu gyi biztonsa gi 

elo í ra sok figyelembeve tele vel ide n kisebb le pte kben 

megrendezett va sa r ko ru lbelu l 150 la togato t vonzott.  

Mutatunk egy kis í zelí to t a csoda latos kí na latbo l! 

KÁRÁ CSONYI VÁ SÁ R 

Á HUNGÁ RIÁ BÁN 

HUNGÁ RIÁ ÉGYÉSU LÉT 

Honfi Maria Julia e s Meleg Irene ke zmu ves standja 

 Meleg Irene horgolt terme kei 
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 Honfi Maria Julia terme kei 

Mocsa ry Ánni me zeskala csai, Delicias Ánnika 

Ijjas Christian e s Diana, e s anyuka juk, Pia Lindqvist a Los Montes terme kekkel 
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Los Montes stand 

Cserke szla nyok standja 
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Balthaza r Ma rta ke zmu ves terme kei 

Kerekes Á gi e s Raffaella a DecorÁ gi standna l 
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RÖVID HÍREK 

MINDSZENTYNUM KULTURÁLIS KÖZPONT 

ADVENTI PROGRAMSOROZATA kere tében   

koszoru k ke szu ltek, Fo thy Zsuzsi  pedig 

kara csonyi me zeskala cs, dio s e s ma kos 

bejgli ke szí te sre invita lta a ko zo sse get .  

Wagner Gabriela koszoru ja n a kis angyalt                                        
az egyik unoka ja festette 

Fothy Zsuzsi koszoru ja 
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RÖVID HÍREK 

KO ZO SSÉ GI KÁRÁ CSONY kerete ben tartotta 

2020-as e vza ro ja t a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r .   

Á 39 lea ny cserke szcsapat vara zslatos 

Betlehemesét  tek in the tték  meg a  

la togato k, majd Fo thy Estela Csilla,  a ZIK 

vezeto je, valamint Leidemann Sylvia, az 

Árs Hungarica elno ke vezete se vel a 

re sztvevo k kara csonyi e nekekkel va rta k a 

Mikulást ,  ak i  a  le gk i sebbeknek  

aja nde kkal kedveskedett.  

Zaha Alexandra ,  a  ZIK  vol t veze tője  a  

cseresznye csoport (I j ja s  Diana ,  B lahó  

Cili ,  Basconnet Iara, Gorondi Miklo s,  Feal 

Nazarena, Walovits Hermann e s Federico 

Paal) bu csu ztato ja alkalma val  gratula lt az 

ide n a Balassi Ba lint o szto ndí jprogramba 

felvételt nyert tanulóknak .  Gorondiné 

Meleg Judit tanítványai,  Blahó Cili, 

Gorondi Miklós és Ijjas Diana jövőre  

re szt vehetnek a ku lhoni 

magyarok  felso oktata si  elo ke szí to  

ke pze se n. Velu k 100 fo re no  azon dia kok 

sza ma, akik a Zrí nyi Ifju sa gi  Ko r  kerete ben 

magyarorsza gi tanulma nyu ton vehetnek 

re szt. Bu szke k vagyunk ra juk!  
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O , emberek, gondoljatok ma ra , 

Ki Betlehemben szu letett ez este 

Á ja szol alma n, kis hajle ktalan, 

Szelí d barmok ko zt, kedves bambino , 

 

O , emberek, gondoljatok ma ra : 

Hogy anyja az U r szolga lo  lea nya 

É s apja a cs volt, dolgozo  szege ny 

S az ista llo ban va rt fo de l rea juk. 

 

O , emberek, gondoljatok ma ra , 

Á betlehemi kisded ja szola ra, 

Ámely fo lo tt nagyobb fe ny tu ndo ko lt, 

Mint minden va rak s kaste lyok fo lo tt. 

 

O , emberek, gondoljatok ma ra , 

Ki ro maihoz, barba rhoz, zsido hoz, 

Á kerek fo ld mindegyik gyermeke hez 

Égy u zenettel jo tt: Szeressetek! 

 

O , emberek, gondoljatok ma ra ! 

 

JUHÁ SZ GYULÁ: BÉTLÉHÉMÉS É NÉK 

Á HO NÁP VÉRSÉ 
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Kí va ncsi ko lyo k 

Volt egyszer, hol nem volt, amikor a Fo ld 

me g fiatal volt, volt egyszer egy ifju  idegen, aki 

egy furcsa, ro zsaszí n bolygo n lakott. Ámikor ma r egy 

kicsit nagyobb lett (6 e ves), a ko lyo k u rlako  elkezdett 

gondolkozni:  

 Hmmm.... Mi az a zöld pötty, amit ott látok?  

Égyszer csak la tta, hogy a papa ja egy sze p u rhajo t kezd 

e pí teni. Ézt mondta neki az ifjonc:  

 Papi, amikor ezt befejezed, elviszel engem arra a 

zöld pöttyre? Kiváncsi vagyok, hogy mi az! 

 Túl zsenge vagy még hozzá, fiam. — felete az apja. 

Ha rom ho nap mu lva a hatalmas u rhajo  ma r indula sra 

ke szen a llt, e s az idegennek ta madt egy o tlete... É ppen 

azon az e jszaka n a no ve sben le vo  u rlako  beu lt az  

u jdonsu lt ge pbe, benyomott egy gombot, e s hopp!, 

ma ris az u rbe repu lt. Gyorsan ko zeledett a zo ld 

po ttyho z, eze rt a pelyhes a llu  u rlako  nagyon izgult. 

I gy deru lt ki, hogy az a zo ld po tty egy bolygo  volt e s a 

nagy ge p lesza llt oda. 

Senki sem lakott a zo ld bolygo n, e s a gyerek fe lni 

kezdett. Most onnan egy ro zsaszí n po ttyo t la tott, az o  

bolygo ja t. Á siheder sí rni kezdett: 

 Hol van az anyám, apám?  

É s olyan fergetegesen sí rt, hogy a ro zsaszí n bolygo n a 

sí ra sa t mindenki hallotta. Áz anyja felkia ltott:  

 Á fiam! Á kisgyermekem! 

SZO KINCSFÉJLÉSZTO  

TO RTÉ NÉTSZO VÉ S SZINONIMÁ KKÁL 

Terítéken a FIATAL szavunk 

Ronan Priscila  

Lektorálta: Vágási-Kovács Anna 
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Á jo  szomsze d ba csi ko lcso nadott a szu lo knek egy 

u j, ragyogo  u rhajo t, amivel gyermeku k uta n repu ltek  a 

zo ld bolygo ra. 

Ma r messziro l megpillantotta k egyma st, majd a szu lo k 

a to lelte k a kis kamaszt. 

 Többé sose menj egyedül sehová, kölyköcske! — 

mondta az apuka, e s visszamentek a bolygo jukra a 

sze p, u j ge pen, amit azta n a szomsze dnak ha la s 

ko szo nettel visszaadtak.  

Itt a ve ge, fuss el ve le! 

 

HOGY SZU LÉTÉTT ÁZ ÁLKOTÁ S? Rendelkeze su nkre 

a lltak a KÉDVÉS melle kne v szinonima i ahhoz, hogy 

egy to rte netet inspira ljanak. Terme szetesen a 

to rte netszo ve shez tudni kell, hogy milyen 

kontextusban haszna ljuk az adott szo t. Ja tszva 

tanultunk Priscivel! Fanta zia ja szu leme nye t csoda s 

rajzzal illusztra lta.  

A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák 

közül válogattunk.  

FIÁTÁL 

ifju , serdu lo , kamasz, suhanc, tine dzser, siheder, 

pelyhes a llu , tini, kiskoru , ifjonc, nebulo , zsenge, 

tizene ves, gyerek, no ve sben levo , ko lyo k, su ldo , 

fiatalkoru , gyerko c... 
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Magyarra fel!  

5x5 perc ja te k 

a szavakkal  

      

KÉ PRÉJTVÉ NY FEJTSD MEG MI AZ EBÉD! 

NÉ VKÉRÉSO  Á KO VÉTKÉZO  TO RTÉ NÉTBÉN 
5 FÉRFI ÉS 5 NŐI NÉV BÚJIK MÉG. MÉLYÉK ÉZÉK? 

 

„É mesebeli re nszarvas kapa lta ma snak a fo ldje t. 

Sokan nagyon szí vesen hallgatta k, miko zben tí z 

hala sz lo gatott ha lo kat a to ba. Á veze rhala sz ke rte a 

re zfu vo sok fo lvonula sa t, de azok ott o hatatlanul 

megfa ztak volna, eze rt nem jo ttek. É rtheto , hogy a 

hala sz kiaba l: into  pe lda ez mindenkinek.”  

2 SZINONIMÁ O SSZÉOLVÁSVÁ  
U JÁBB SZO T ÁD Melyek ezek?  

a)  ra go szerve + kacat  

b)  evo eszko z + ruha t t isztí t  

c)  para nyi + felso  ve gtag  

d)  e telí zesí to  + ero d  

e)  a llo ví z + bo  hellyel rendelkezo  

f )  le legzik + vola nna l  u l   

A szinonima tartalmazza 
a LAP szót!  

 feju nko n hordjuk  

 u jsa g  

 seke lyes  

 szobor alja 

 lelkiismeretes  

 evezo  

Megfejtések: 2) tökfőzelék, borsófőzelék 
        4) fogalom, villamos, kicsikar, sóvár, tótágas, élvezet 

      F       K       K 
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HOZZÁ VÁLO K 

100 gr margarin / 100 gr cukor / 500 gr 
Liszt / 1 ka ve skana l szo dabikarbo na / ½ 

csomag me zes fu szerkevere k / 1 ege sz toja s + 
2 toja ssa rga ja villa val felverve  

Á me zet, a margarint e s a cukrot kis la ngon 
felolvasztjuk. Ámikor ma r felolvadt minden, 
egyszer felforraljuk. Á meleg kevere kbe 

fakana llal belekeverju k a sza raz hozza valo kat 
(lisztet, szo dabikarbo na t, fu szerkevere ket). Á 

toja st csak a ve ge n adjuk hozza  a kihu lo , 
langyos massza hoz. Égy e jszaka t pihentetju k. 
Ma snap a szaggata shoz adagonke nt fe l cm-
esre nyu jtjuk a te szta t. Kara csonyi forma kkal 
kiszaggatjuk. Su to papí ron 175 fokos su to ben 

10-15 percig su tju k. Ne su ssu k tu l, mert 
megkeme nyedik a te szta!  

 
MÁ Z hozza valo i 

2 toja sfehe rje / 150 gr cukor  

Á cukrot e s a toja sfehe rje t go z felett felverju k. 
Nyomo zsa kba tesszu k e s a forma kat 

megrajzoljuk, dí szí tju k.  
 

MÉ ZÉSKÁLÁ CS FU SZÉRKÉVÉRÉ K HÁ ZILÁG  

2 evo kana l o ro lt fahe j / 1 evo kana l o ro lt 
gyo mbe r / 0,5 ka ve skana l o ro lt szerecsendio  / 
1 ka ve skana l kardamom mag / 1 ka ve skana l 
szegfu szeg / 1 ka ve skana l szegfu bors / 1 db 

csillaga nizs  

Á hozza valo kat o sszekeverju k, ka ve dara lo n 

ledara ljuk e s egy u vegbe tesszu k. Ébbo l a 

mennyise gbo l keveru nk 10-15 gr-ot a 

me zeskala cs te szta hoz.  

PÁRTI ÁDRIÉNN 

MÉ ZÉSKÁLÁ CSÁ 
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MAGYAR FILMEK 

LECSÓ 

rendezo : Pa lfai Ka roly, 6+ 

- Egy kattintással online elérhető, 

megtekinthető.  

magyar dra ma, ro vidfilm, 2019. 

„Tomi e lete ben eljo n a nap, amely mindent megva ltoztat. 

Tana cstalanul indul u tja ra egyedu l, szembesu lve az u jonnan 

kapott kerekessze k kihí va saival e s nehe zse geivel. Ba r az 

emle kek nyomja k me g a szí ve t, szerelme nek hia nya sem veszi 

kedve t, hogy a la ny kedvenc e tele t fo zze meg, a Lecso t. Á Lecso  

egy hagyoma nyosan magyar e telklasszikus, amely a francia 

ratatouille-hos hasonlo  egyta le tel. Álapja a hagyma, a 

paradicsom, a paprika e s a kolba sz. ” 

LILIOMFI 

rendezo : Makk Ka roly, 12+ 

- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.  

magyar ví gja te k, 1955. 

„Á magyar szí nja tsza s ho skora t ide zo  to rte netben a 

va ndorszí ne sz trupp e ppen Balatonfu redre e rkezik, ahol is 

Szilvay professzor gya mlea nya e s a nevelo no  nyaral. Mariska e s 

Liliomfi, az u nnepelt szí ne sz, aki valo ja ban Szilvay unokao ccse, 

minden elo í te let ellene re egyma sba szeretnek. Ázt sem tudja k, 

hogy a professzor ma r re g egyma snak sza nta o ket, ba r 

tala lkoza sukat nem is sejtette. Á ha zassa g felte tele, hogy Liliomfi 

hagyjon fel a szí ne szettel. Á szerelmesek ba josan csu ffa  teszik az 

a jtatos ke pmutata st, a moho sa got, a zsarnokoskoda st, majd 

egyu tt kelnek u tra Tha lia szolga lo ike nt.” 

 

FILMAJÁNLÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=wEqisoNh30g
https://videa.hu/videok/humpeszter-szilveszter/film-animacio/liliomfi-1954-balatonfured-makk-karoly-ySZ14bdB2ItGzS_4B
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La mayorí a de los idiomas europeos pertenece a la 

familia indoeuropea.   

Ésta  el grupo de lenguas romances, como el espan ol, el 

portugue s, el france s, el italiano, el rumano, el grupo 

germa nico como el ingle s, el alema n, el escoce s, el 

sueco, el dane s, el noruego, el yiddish, el grupo eslavo 

como el ruso, el ucraniano, el croata, el bu lgaro, el 

armenio, el polaco, el griego, el albane s, pero, y 

entonces,   

¿a que  grupo pertenece el hu ngaro?  Pues, a ninguno 

de ellos.  No esta  emparentado con ninguno de ellos.   

Segu n la teorí a ma s extendida y aceptada el hu ngaro 

procede de los Urales, la regio n lí mite entre Éuropa y 

Ásia.  La familia ura lica de lenguas tiene dos ramas: el 

samoyedo y el finougrio.  Él hu ngaro pertenece al 

segundo, suele llama rsela lengua finougria.  Otras 

lenguas finougrias son el fine s, el estonio y el lapo n, 

por ejemplo.  

Éxisten otras teorí as que pretenden emparentar el 

idioma hu ngaro con el turco por los parecidos que 

tienen, o con el huno; sin embargo, la mayorí a de esas 

teorí as alternativas no son aceptadas por la Ácademia 

Hu ngara de Ciencias y son consideradas 

pseudocientí ficas.  

Lo que sí  podemos decir con certeza absoluta es que se 

trata de un idioma único, diferente, y riquísimo.   

Éste idioma es hablado por 15 millones de personas.  

10 millones en el territorio de la actual Hungrí a, 3,5 

millones en paí ses limí trofes en la Cuenca de los 

Ca rpatos (territorios que pertenecieron al estado 

hu ngaro hasta 1920) y 1,5 millones en el resto del 

mundo, nosotros en Árgentina, por ejemplo, así  como 

en Éuropa, ÉÉUU, Áme rica del Sur, Áustralia.  

IDIOMÁ HU NGÁRO ÉN LÁ 

UNIVÉRSIDÁD DÉ BUÉNOS ÁIRÉS 

Curiosidades del idioma húngara 

SUSÁNÁ BÉNÉDÉK 

SECCIÓN EN ESPAÑOL  
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Los textos ma s antiguos en los que ya se hace 

referencia a los hablantes del hu ngaro 

como magyar datan del siglo XII; se considera que 

el Sermo n Funerario y Oracio n (1192-1195) es el texto 

completo ma s antiguo conservado en hu ngaro, 

mientras que los primeros libros impresos en hu ngaro 

aparecieron en el siglo XVI. De hecho el primer libro 

impreso en hu ngaro, una traduccio n de la Biblia, se 

publico  en 1541. Otro dato interesante es que el 

primer poeta relevante, Ba lint Balassi, nacio  en 1554.  

La Reforma (siglo XVI) ayudo  mucho a elevar el rango 

del hu ngaro porque en las escuelas protestantes la 

ensen anza se impartio  en hu ngaro, incluso la Biblia se 

empezo  a leer en idioma hu ngaro, adema s en las 

escuelas el hu ngaro paso  a ser asignatura obligatoria 

para todos.  Á comienzos del siglo XIX se inicio  la 

reforma lingu í stica, un movimiento para ampliar el 

le xico y para crear palabras hu ngaras en lugar de las 

de origen latino o alema n.  (pianoforte derivo  en 

zongora) 

Én 1825 se fundo  la Ácademia de las Ciencias de 

Hungrí a y al poco tiempo, en 1836 la lengua oficial en 

Hungrí a era el hu ngaro. 

Pero vayamos a las características del idioma: 

¿Cua ntas letras tiene el alfabeto espan ol? 27                  

¿Y el hu ngaro?  44  

¿Cua ntas vocales tiene el espan ol? 5                                 

¿Y el hu ngaro?  14.   

Por eso es tan difí cil la pronunciacio n.  Para producir 

44 sonidos, y 14 vocales bien diferenciadas hay que 

mover cada mu sculo de la cara. Tenemos ma s de 30 

mu sculos faciales y es imprescindible accionarlos a 

todos ellos. 

Otra caracterí stica es que el hu ngaro es un “idioma 

sintético”.  Vamos a detenernos en este punto. ¿Que  

pasa con el espan ol?  És un idioma analí tico, que 

emplea palabras separadas, como son las 

preposiciones, los pronombres, o los verbos auxiliares 

o modales.  

Pero el hu ngaro es aglutinante, es decir, va pegando 

sufijos a la palabra BÁSÉ. 
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Claro, se fijan en un orden estricto, y hay posibilidad 

de ma s de una sucesio n, lo que puede alargar las 

palabras enormemente. La palabra aglutinante, es 

perfecta; sintetizo todo en una palabra.  Áglutinar: 

unir, pegar una cosa a otra.   

¿Que  pasa con el ge nero? No hay masculino, ni 

femenino.  No hay diferencia entre       

Él la vio.   Ő látta őt.    Ella lo vio.  Ő látta őt 

Para evitar malentendidos, es necesario formular la 

frase con mayor precisio n. Pero el hu ngaro entiende al 

ser humano como un todo, y no diferencia entre e l o 

ella.  Otra maravilla de la lengua hu ngara que no existe 

en la mayorí a de los idiomas es lo que denominamos 

prefijos verbales. Én húngaro se llama igekötő, que 

literalmente significa ligadura de verbo. Él prefijo 

verbal expresa perfectividad, accio n plena y completa, 

con descripcio n detallada de la situacio n. Hay ma s de 

80 prefijos verbales. Él idioma hu ngaro es minucioso y 

detallista al ma ximo. Éxpresa la ma s mí nima vibracio n. 

La curiosidad ma s interesante tal vez sea la 

importancia del objeto directo en la grama tica. És el 

rey de la grama tica.  Él hu ngaro basa su grama tica en 

el objeto directo (el caso acusativo). Cuando un 

sustantivo esta  en posicio n de objeto directo, recibe 

una “T”. 

Tomo cafe .      Kávét iszom. 

Compro manzana.  Almát vásárolok. 

Veo a Kati .       Katit látom. 

Y la conjugacio n de los verbos depende de si ese 

objeto directo es algo definido o es indefinido.  Én 

hu ngaro no es lo mismo ver a alguien que ver a Kati. 

Ésto es algo increí ble que solamente ocurre en idioma 

hu ngaro. 

Éstas son algunas de las curiosidades que en los cursos 

de la UBA empezamos a entender y a descubrir y nos 

maravillamos, porque realmente es una lengua u nica. 

Á nadie le caben dudas de eso. Á medida que se van 

adentrando en el mundo magyar, los estudiantes 

sienten la adrenalina, les late el corazo n como nunca y 

siguen, porque reencontrarse con las raí ces es la 

esencia de la vida. 
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ÁMÉNNYIBÉN SZI VÉSÉN I RNÁ, VÁGY KÉ RÉ SÉ, KÉ RDÉ SÉ 

LÉNNÉ, FORDULJON HOZZÁ M BIZÁLOMMÁL ÁZ ÁLÁ BBI 

CI MÉN: ÁNNÁVÁGÁSIKO@GMÁIL.COM 

Á szerkeszto : Va ga si-Kova cs Ánna 

“Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, 

mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt 

nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, 

munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is 

az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, 

fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a 

szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak 

is elég az estéje.” /Wass Albert/ 


