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Kedves Olvasók!

Elérkezett az ösztöndíjas időszakom vége, eljött a bú-
csú pillanata. Szinte hihetetlen, milyen hamar elre-
pült ez a kilenc hónap, annak ellenére, hogy a karan-
ténban sokszor akár néhány óra is egy örökkévaló-
ságnak tűnt.

Már Magyarországról írom nektek ezeket a sorokat,
ahol kezd beköszönteni a tél, számomra idén már má-
sodszorra. Hullanak a levelek, egyre rövidebbek a
nappalok és az órát is visszaállítottuk. Az évszakhoz
kapcsolódóan készítettem nektek az őszi népszokás-
okról szóló cikkemet, amelyben mesélek az aratási rituálékról, a szentek napjaihoz
kapcsolódó hiedelmekről és az adventi időszak hagyományairól. Ha már ősz, ti tudtá-
tok, mit ünneplünk szeptember 29-én Argentínában? A feltalálók napját, amely a ma-
gyar Bíró László születésnapjának tiszteletére került erre a napra. Mesélek nektek róla
is és más olyan magyar kivándorlókról, akik emigrációjuk után értek el maradandót.

Természetesen, ha már az utolsó számról van szó, nosztalgiázunk is egy kicsit, vissza-
emlékezve az ösztöndíjas időszakom legemlékezetesebb pillanataira, mind saját, mind
mentorom szemszögéből.

Ellátlak titeket jótanáccsokkal arról, hogyan folytassátok egyéni úton a nyelvtanulást
amikor én már nem leszek veletek és meginvitállak titeket, hogy játsszunk még egy jót
együtt a Hungarikumokról tanulva.

Mielőtt belelapoztok a hírlap utolsó számába, hadd köszönjem meg ismételten a se-
gítséget azoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak az újság létrejöttéhez. Az ön-
kéntes fordításellenőrzőknek; édesapámnak, aki a képszerkesztésben és tördelésben
volt segítségemre; a mentoromnak lankadatlan támogatásáért; azoknak, akik család-
történeteikkel, receptjeikkel és saját cikkeikkel gazdagították a hírlapot; és végül, de
nem utolsó sorban nektek, kedves olvasóknak, akik elküldtétek észrevételeiteket, öt-
leteiteket és folyamatosan bíztattatok. Hiányozni fogtok!

Nagy öleléssel:

Molnár Judit
szerkesztő és KCSP ösztöndíjas
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¡Queridos Lectores!

Mi período de becaria está terminando y ha llegado el
momento de la despedida. Es casi increíble lo rápido
que pasaron estos nueve meses, volando, a pesar de
que muchas veces incluso unas pocas horas en cua-
rentena parecían una eternidad.

Ya les escribo estas líneas desde Hungría, donde em-
pieza a llegar el invierno, para mí por segunda vez es-
te año. Las hojas caen, los días son cada vez más cor-
tos y el reloj también lo hemos reajustado. En rela-
ción con la estación, les he preparado un artículo so-
bre las costumbres populares húngaras de otoño, en el que les hablo de los rituales de
la cosecha, las creencias relacionadas con los días santos y las tradiciones adventistas.
Hablando del otoño, ¿sabían qué celebramos el 29 de septiembre en Argentina? El día
de los inventores, que es para conmemorar el cumpleaños del húngaro Ladislao Bíró.
También les contaré sobre él y otros emigrantes húngaros que lograron algo duradero
después de su emigración.

Por supuesto, cuando se trata del último número, también quedamos un poco nostál-
gicos, y vamos a recordar los momentos más memorables de mi período de becaria, tan-
to desde mi perspectiva como desde la de mi mentora.

Les daré buenos consejos sobre cómo seguir aprendiendo el idioma individualmente
cuando yo ya no esté con ustedes y les invitaré a jugar una vez más aprendiendo sobre
los Hungaricums.

Antes de hojear el último número del periódico, permítanme agradecer una vez más a
quienes contribuyeron de alguna manera a la creación de la revista. Para los revisores
voluntarios de las traducciones; a mi padre, que me ayudó con la edición visual; por el
apoyo inquebrantable de mi mentora; para quienes han enriquecido la revista con sus
historias familiares, recetas y sus propios artículos; y por último, pero no menos im-
portante, a ustedes, queridos lectores, que han enviado sus comentarios, sus ideas y me
han animado constantemente. ¡Les extrañaré!

Con un gran abrazo:

Judit Molnár
Editora y becaria KCSP
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Visszatekintés a Córdobai Magyar Körben
töltött kilenc hónapomra

Nehéz elhinni, hogy már majd egy éve volt, mikor megkaptam a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság emailjét, amelyben a sikeres ösztöndíjamról való értesítés után a követ-
kező információ állt: fogadószervezet: Córdobai Magyar Kör, mentor: Besenyi Zsuzsi.
Félve kerestem rá a kulcsszavakra az internet segítségével, de rögtön megnyugodtam,
amikor egy mosolygó, kedves közösség képe nézett vissza rám a képernyőről. Nem is
kellett sokat várnom a bemutatkozásig, még aznap este megkaptam Buba első email-
jét, amelyben a tőle megszokott túláradó lelkesedéssel mutatta be magát, a córdobai
magyarságot és a 2020-ra felvázolt terveket. Egy idő után, már ha a WhatsApp hangja
szólt, rögtön tudtam, hogy ő az és miközben koordináltuk a repülőjegyvásárlást, elbi-
ciklizett, hogy leellenőrizze az általam kiválasztott albérletet, én pedig beszereztem a
közös főzésekhez a paprikát, már éreztük, jól tudunk majd együtt dolgozni.

Majd felgyorsultak az események és már
csak arra eszméltem fel, hogy Zsuzsi a Bue-
nos Aires-i repülőtéren selfie-t készít ró-
lunk, hogy elküldje a képet a közösségnek.
Mivel épp egy esküvőn volt a fővárosban,
együtt repültünk Córdobába, ahol nem
csak lánya, Kati várt a reptéren, hanem a
nyári időjárás, a tengerkék égbolt és a csá-
bító hegyek a látóhatáron. És persze egy új
nyelv, amit akkor még csak másfél hónap-
ja tanultam, és amely még megannyi kihí-
vást és meglepetést tartogatott számomra.

Az első hetem az ismerkedéssel telt: el-
mentünk a székházba, ahol hősiesen ki-
próbáltam az édesítés nélküli mate-t, de
nem lettem nagy rajongója. Emlékszem,
jót nevettetek a fintorra húzott arcomról
készült fotón, ami az első kortyok után
készült. Zsuzsi arról is gondoskodott,
hogy ellásson kolás fernet-tel és alfajor-
ral – ezek már jobban elnyerték tetszé-
semet. Nemsokára rászoktam a dulce de
leche-re és az este 10-kor kezdődő va-
csorákra is és az asadot is megkedvel-
tem.
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Una mirada a mis nueve meses en
el Centro Húngaro de Córdoba

Cuesta creer que fue hace casi un año que recibí el correo electrónico de la Secretaría
de Estado de Política Nacional, que, tras notificarme de mi exitosa beca, contenía la si-
guiente información: organización anfitriona: Centro Húngaro de Córdoba, mentora:
Susana Besenyi. Estaba ansiosa para buscar las palabras claves en Internet e inme-
diatamente me tranquilicé cuando una imagen de una comunidad sonriente y encan-
tadora me miró desde la pantalla. No tuve que esperar mucho para la presentación, re-
cibí el primer mensaje de Buba la misma noche, en el que se presentaba a sí misma, a
los húngaros de Córdoba y los planes para 2020 con su habitual entusiasmo exube-
rante. Después de un rato, supe de inmediato que cuando sonó la voz en el WhatsApp,
era ella y mientras coordinamos la compra del boleto de mi avión, fue en bicicleta pa-
ra revisar el apartamento que quería alquilar y yo conseguí el pimentón para la cocción
compartida planeada; ya sentimos que podíamos trabajar bien juntas.

Luego las cosas se aceleraron y de repente
me di cuenta de que Susana se estaba to-
mando una selfie sobre nosotras en el ae-
ropuerto de Buenos Aires para enviar la fo-
to a la comunidad. Como había asistido a
un casamiento en la capital, volvimos jun-
tas a Córdoba, donde no solo nos esperaba
su hija Kati en el aeropuerto, sino también
el clima estival, el cielo azul marino y las

seductoras montañas en el horizonte. Y, por supuesto, un nuevo idioma que solo había
empezado aprender hacía un mes y medio y que todavía me deparaba muchos desafí-
os y sorpresas.

Pasamos mi primera semana conociéndo-
nos: fuimos a la sede donde probé heroi-
camente el mate sin azúcar, pero no me
volví una gran admiradora. Recuerdo que
se reían mucho con la foto de mi rostro
con una mueca después de los primeros
sorbos. Susana también se aseguró de
proporcionarme coca con fernet y alfajor,
que ya eran más aceptados por mí. Pronto
me acostumbré al dulce de leche y las ce-
nas a las 10 de la noche y también me en-
cantó el asado.
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Bár mindenki győzködött, hogy még
majdnem egy év áll előttem, az első he-
tem során nem csak a városközpontban
tettem látogatást, de elmentem a Tren de-
las Sierras-sal Cosquin-ig, ahol sétáltam
egyet a folyó mentén – valahogy megé-
reztem, hogy minden pillanatot ki kell
használnom a turistáskodásra. A hét vé-
gén meglátogattuk Kovács Andrást és
Máthé Gulcsiékat, akik nagyon sokáig az
egyedüli klubtagok voltak, akikkel lehe-
tőségem volt találkozni.

A többit pedig már tudjátok: jött a járvány, jött a karantén. Bár lelkesen készültem a
március 1�-ére, amely a megemlékezésen kívül arra is szolgált volna, hogy a közösség
tagjait megismerhessem, online kellett elküldenem nektek az erre az alkalomra készí-
tett előadásomat. Két hét bezártságot ígértek… aztán még kettőt… már nem is emlék-
szem, mikor tudatosult bennem, hogy ez már így marad a program végéig. Sokáig re-
ménykedtünk, terveztem, nem akartam belenyugodni, hogy ezt a nagy lehetőséget
négy fal között kell majd eltöltenem. Az éves programterv még májusig benne volt a hír-
lapban, szülinapomra azt terveztük, Chaco-ba megyünk majd Bubával, tartogattam a
szabadnapjaimat a karantén utáni időkre. Sajnos végül a Buenos Aires-be tartó Remis
utam lett a legnagyobb kirándulásom…

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ren-
geteg felejthetetlen pillanatot éltünk meg
együtt. Áprilisban elkezdődtek a magya-
rórák és a kis mag, akik a végéig kitartot-
tak barátokká kovácsolódtak, majd nyár
végén szerveződött egy második lelkes
csoport is. Hogy oldjuk a karantén alatt
felgyűlt stresszt, szombatonként össze-
gyűltünk énekelni Zoom-on keresztül.
Bár a különböző minőségű internetkap-
csolatok miatt a hangjaink különböző pil-
lanatokban érkeztek meg, hatalmas ka-
kofóniát létrehozva, a lényeg az volt, hogy
együtt lehettünk. Igaz, hogy az általam
szervezett országismereti kvízt rendsze-
rint az ösztöndíjasok nyerték még, sze-
rintem így is jól szórakoztunk, rengeteget
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Aunque todos estaban convencidos de
que aún me faltaba casi un año, yo de al-
guna manera sentí que tenía que aprove-
char cada momento para hacer turismo,
así durante mi primera semana no solo vi-
sité el centro de la ciudad, sino que fui con
el Tren de las Sierras a Cosquín, donde di
un paseo por la ribera. Al final de la sema-
na visitamos a András Kovács y la familia
de Gulcsi Máthé, que fueron los únicos
miembros del club que tuve la oportuni-
dad de conocer durante mucho tiempo.

Y ya saben el resto: ha llegado la epidemia, ha llegado la cuarentena. Aunque me es-
taba preparando con entusiasmo para el 1� de marzo que, además de conmemorar,
hubiera servido para conocer a los miembros de la comunidad, tenía que enviarles mi
presentación para esta ocasión en línea. Prometieron dos semanas de encierro ... y lue-
go dos más. No recuerdo cuándo me di cuenta de que seguiría así hasta el final del pro-
grama. Habíamos estado esperando durante mucho tiempo, estaba planeando, no que-
ría creer que tendría que pasar esta gran oportunidad entre cuatro paredes. El plan
anual del programa estuvo todavía en la revista hasta mayo, para mi cumpleaños tení-
amos planeado ir al Chaco con Buba, reservé mis días libres para los tiempos de post
cuarentena. Desafortunadamente, mi viaje con Remis hasta Buenos Aires eventual-
mente se convirtió en mi viaje más grande.

Sin embargo, creo que pasamos juntos
muchos momentos inolvidables. Las lec-
ciones de húngaro comenzaron en abril y
el pequeño grupo que quedó hasta el fi-
nal se hicieron amigos, y al final del in-
vierno se organizó un segundo grupo en-
tusiasta. Para aliviar el estrés que se acu-
muló durante la cuarentena, nos reuni-
mos los sábados para cantar a través de
Zoom. Aunque debido a la diferente cali-
dad de las conexiones a Internet, nuestras
voces llegaban en diferentes momentos,
creando una gran cacofonía, lo importan-
te era que podíamos estar juntos. Es ver-
dad que los becarios solían ganar el quiz
sobre conocimientos del país que organi-
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tanulva együtt Magyarországról. Amikor pedig egy magyar szabadulószobát reprodu-
káltam nektek a virtuális térben, úgy küzdöttünk a megoldásért, mintha azzal felold-
hatnánk a karantént.

Együtt ünnepeltük a születésnapomat, a
klub �9. évfordulóját, sütöttünk-főztünk
sokféle finomságot. Beszélgettünk ma-
gyarul, meséltem nektek Kőrösi Csoma
Sándorról, meghívtuk közénk Szekeres
Szabolcsot, hogy Ady verseinek fordítását
hallgathassuk meg spanyolul is. Bár vir-
tuálisan, de rengeteg élményben volt
együtt részünk.

Most elérkezett a búcsú pillanata. Bár
nem titkolom, örülök, hogy épségben
megérkeztem Magyarországra, és hogy
már a szeretteim körében vagyok, azért
sok minden fog hiányozni. A kedves sza-
vak és az az érzés, hogy bár sokatokkal
soha nem láttuk egymást, mégis tudtam,
hogy egy támogató közösség van mögöt-
tem. A megható történetek, amelyekkel

minden hónapban hozzájárultatok a hírlaphoz. A közös megemlékezések, amelyek so-
rán mindenkinek legördült egy-egy könnycsepp az arcán. A székház nagy kertje, aho-
va néha sikerült elmenekülnöm a bezártság elől. És az, hogy itt egy nagy család része
voltam: a magyarságunk által mindannyiunkat összetartó hatalmas családé.

Köszönöm nektek ezt az élményt, ezt a lehetőséget! Ami késik, nem múlik és biztos
vagyok benne, hogy egyszer összejövünk még egy nagy gulyásozásra, ahol végre masz-
kok nélkül ölelhetjük majd meg egymást!
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zaba, pero creo que nos divertimos mucho aprendiendo sobre Hungría juntos. Y cuan-
do traje una sala de escape húngara y la reproduje para ustedes en el espacio virtual,
luchamos por la solución como si pudiéramos levantar la cuarentena con ella.

Juntos celebramos mi cumpleaños, el �9
aniversario del club, horneamos y coci-
namos una variedad de delicias. Habla-
mos húngaro, les conté sobre Kőrösi Cso-
ma Sándor, invitamos a Szabolcs Szeke-
res a escuchar la traducción de los poe-
mas de Ady en español. Aunque virtual-
mente, tuvimos muchas buenas expe-
riencias juntos.

Y ahora llegó el momento de la despedi-
da. Aunque no lo oculto, me alegro de ha-
ber llegado a Hungría salva y de estar ya
entre mis seres queridos, pero echaré mu-
cho de menos las amables palabras y la
sensación de que, aunque nunca nos ha-
bíamos visto con muchos de ustedes, to-
davía sabía que había una comunidad de
apoyo detrás de mí. Las historias conmo-

vedoras que contribuyeron a la revista todos los meses. Las conmemoraciones comu-
nes, durante las cuales rodaron lágrimas por el rostro. El gran jardín de la sede, don-
de a veces logré escapar del encierro. Y el hecho de que yo era parte de una gran fami-
lia aquí: una gran familia que nos unió a todos a través de nuestros húngaros.

¡Gracias por esta experiencia, esta oportunidad! Lo que tarda no se pierde y estoy se-
gura de que un día vamos a lograr reunirnos para un gran gulash, donde finalmente po-
dremos abrazarnos sin tapabocas.
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Besenyi Zsuzsi: Molnár Judit búcsúztatására
A „KÖSZÖNÖM” közelebb hoz minket

Az első pillanatól kezdve nagy mosollyal vágtál bele a munkába.

Hihetelen, hogy mennyi programunk volt ebben az évben. Hálásan köszönjük kiváló
hírlapunkat, amellyel a karentén sokkal rövidebbnek tűnt, mert volt mit írjunk, és so-
kat tanultunk és olvastunk neki köszönhetően.

Köszönjük a változatos programokat! Sosem volt ennyi programunk egy év során!

Köszönjük, hogy Magyarországot oly közel érezhettük magunkhoz!

Köszönjük, hogy beléptél az életünkbe, a házunkba ebben az új virtuális világban! Any-
nyi örömet szereztél nekünk!
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Susie Besenyi: Para la despedida de Judit Molnár
“GRACIAS” nos acerca

Desde el primer momento empezaste a trabajar con una gran sonrisa.

La cantidad de todos nuestros programas este año fue increíble. Estamos agradecidos
por nuestra excelente revista informativa, que hizo que la cuarantena pareciera mucho
más corta porque teníamos algo sobre lo que escribir y mucho para aprender y leer.

¡Gracias por los variados programas! ¡Nunca habíamos tenido tantos programa en un año!

¡Gracias por hacer que Hungría esté tan cerca de nosotros!

¡Gracias por entrar en nuestras vidas, en nuestra casa, en este nuevo mundo virtual! Nos
has dado tanta placer!
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Őszi néphagyományaink
Bár ti már a nyárra készültök, Magyarországon beköszöntött az ősz, a sárguló faleve-
leivel, a rövidülő nappalokkal és a megannyi falusi népszokással. Tudtátok például,
miért kellett a pásztoroknak vesszőcsomót ajándékozni gazdájuk számára, vagy hogy
hogyan jósolták meg a házasodósorban lévő fiatalok, ki lesz a párjuk? Vegyük végig,
hogy milyen jeles napok és hozzájuk kapcsolódó hiedelmek alakították a vidéki em-
berek mindennapjait szeptember és november között!

Magyarországon az őszi hónapokra estek
a gazdasági évet lezáró ünnepek, hiszen
a cselédek és munkások ilyenkor kapták
meg bérüket. Ilyen bérfizető nap volt Mi-
hály napja, szeptember 29-e. A dátum
azért különleges, mert a legenda szerint
ezen a napon jelent meg Szent Mihály
arkangyal. Ezt a napot sok helyen juhász-
újévnek is nevezték, hiszen ezen a napon
hajtották be a jószágokat a mezőkről az is-
tállókba, a pásztorok elszámoltak a gond-
jukra bízott jószágokkal és megtarthatták
az évi négy kerülőjük egyikét, amely so-
rán járandóságot szedhettek.

A Mihály napi idő alapján jósolták meg, hogy mi-
lyen télre kellett felkészülni a falu népének. Ha a
gulya összebújva feküdt, az kemény telet vetített
előre. Az ezen a napon fújó északi szél sok havat
ígért, a Csallóközben pedig azt tartották, hogy az
ezen a napon bekövetkezett villámlás rossz időt
hoz télre.

Október 20-ára esett Vendel ünnepe, aki a pászto-
tok védőszentje, így ekkor a pásztorok pásztorbú-
csút rendeztek. A juhászok rendszerint a templom
udvarán birkapaprikást főztek, a juhásznék bélest
sütöttek és nagy állatvásárokat tartottak. Ahol fel-
fogadott aratókkal dolgoztak, ott aratóünnepre is
sor került. Az aratás befejeztével a munkások ko-
szorút kötöttek és ezt gazdájuknak ajándékozták
– ez jelezte a vacsora és a táncos mulatság kezde-
tét.
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Nuestras tradiciones populares de otoño
Aunque ustedes se estén preparando para el verano, en Hungría ya ha llegado el oto-
ño, con sus hojas amarillentas, días más cortos y muchas costumbres de pueblo. ¿Sa-
bían, por ejemplo, por qué los pastores tenían que darle un manojo de ramitas a su
amo o cómo los jóvenes solteros predecían quién sería su pareja? ¡Echemos un vista-
zo a los días particulares y las creencias asociadas con ellos que dieron forma a la vi-
da diaria de las personas en el campo entre septiembre y noviembre!

En Hungría, los festejos que cierran el año
fiscal cayeron en los meses de otoño, ya que
las sirvientas y los trabajadores recibían sus
salarios en ese momento. Uno de esos días
de pago fue el día de San Miguel, el 29 de
septiembre. La fecha es especial porque, se-
gún la leyenda, San Miguel Arcángel apare-
ció en esa fecha. Este día también se llama-
ba Año Nuevo del Pastor en muchos lugares,
ya que en este día el ganado era conducido
de los campos a los establos, los pastores
contaban el ganado confiado a su cuidado y
podían retener uno de sus cuatro pastoreos
del año, del cual podían ganar una mesada.

En base al tiempo del día de San Miguel, se predice
para qué tipo de invierno tenía que prepararse la
gente del pueblo. Cuando la manada de vacas yacía
en cuclillas, proyectaba un duro invierno por delan-
te. El viento del norte que soplaba ese día prometía
mucha nieve, y en Csallóköz se creía que un relám-
pago ese día traería mal tiempo al invierno.

La fiesta de Vendel, que es el patrono de los pastores,
cayó al 20 de octubre, por lo que en ese momento
los pastores festejaron. Los pastores solían cocinar
oveja en salsa de paprika en el patio de la iglesia, y
sus esposas horneaban masas y organizaban gran-
des ferias de animales. Donde trabajaban con cose-
chas, también hubo un festival de la cosecha. Al final
de la cosecha, los trabajadores trenzaron una corona
y se la entregaron a su patrón; esto marcó el co-
mienzo de la cena y la diversión del baile.
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Az őszi vigasságok sorában fontos szerepük volt a szüreti mulatságoknak. A főváros
Óbuda részén néhány évvel ezelőttig még látványos szüreti bált is rendeztek. A mulat-
ságok lovas felvonulásokkal egészültek ki, a termeket szőlőkkel ékesítették, de enni
belőle tilos volt. A napot tánc zárta, mely kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a ke-
mény munka után egy kicsit kirúgjanak a hámból.

Magyarországon november 1-jén ünnepeljük Mindenszentek napját, amely 2000 óta
munkaszüneti nap. Ezen a napon emlékezünk meg azokról a szentekről, akik saját ne-
vükön nem szerepelnek a naptárban. A nap során az emberek rendbe teszik elhunyt
szeretteik sírjait és gyertyát gyújtanak a temetőkben. A sírra helyezett gyertyák fénye az
örök világosságot szimbolizálja.

Másnap tartjuk a Halottak napját, amely a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja.
A nap során a hagyomány szerint tartózkodni illett néhány tevékenységtől: nem volt
szabad mosni, meszelni és fokhagymát ültetni, nehogy megzavarják a halottak nyu-
galmát. Mivel néhány helyen úgy hitték, az ünnep napján a család már eltávozott tag-
jai hazalátogatnak, fontos volt nagytakarítást tartani. Almamelléken még ételt-italt is
helyeztek az asztalra a halottak megvendégelésének érdekében.

Halottak napja alkalmából
emlékezzünk szeretettel
és tisztelettel azokra
az emberekre,
akik már nem
lehetnek velünk,
de akiknek
oly sokat
köszönhetünk.
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Las fiestas de la cosecha jugaron un papel importante en la línea de las festividades de
otoño. Hasta hace unos años se celebraba un espectacular baile de época en la zona de
Óbuda de la capital. Los paseos se complementaron con desfiles ecuestres, los salo-
nes se adornaron con uvas, pero estaba prohibido comer de ellas. El día terminó con
un baile, que brindó una excelente oportunidad para salir un poco del arnés después
de un duro trabajo.

En Hungría, celebramos el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, que ha sido un
día feriado desde 2000. En este día conmemoramos a los Santos que no están en el ca-
lendario con su propio nombre. Durante el día, las personas limpian las tumbas de sus
seres queridos fallecidos y encienden velas en los cementerios. La luz de las velas co-
locadas sobre la tumba simbolizan las luces eternas.

Al día siguiente celebramos el Día de los Muertos, que es un día de recuerdo para las al-
mas que sufren en el purgatorio. Durante el día, la tradición era abstenerse de algunas ac-
tividades, no lavar, blanquear ni plantar ajos para no perturbar la calma de los muertos.
Dado que en algunos lugares se creía que los familiares que ya se habían ido estaban de
visita en casa el día de la festividad, era importante realizar una limpieza a fondo. En Al-
mamellék, incluso se coloca comida y bebida en la mesa para atender a los muertos.

En el Día de los Muertos,
recordemos con amor
y respeto
a las personas
que ya no
pueden estar
con nosotros,
pero a quienes
tanto debemos.
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A XIV. század óta ünnepeljük a november 11-ére eső Márton napját, amely már az
Árpád korban is bérkifizető nap volt és sok helyen a gazdasági év befejezésének nap-
ját jelöli. A tél kezdetét jelzi, hiszen ekkorra már mindenhol elszámoltak a pászto-
rok a rájuk bízott jószággal. A betakarítással összefüggő munkálatok is lezárulnak
már, a szüretelt szőlőből már elkészült az új bor. Sok helyen „kis farsangnak” neve-
zik, hiszen ez az utolsó lehetőség arra, hogy vigasságokat tartsanak, amelyek az ad-
venti időszak alatt tiltva vannak. Ezen kívül Szent Márton napján a rómaiakat a gal-
loktól megmentő lúdgágogásra emlékezve nem ritka, hogy sült liba kerül az asztal-
ra.

Szent Márton napjának másik jelentősége, hogy természetvarázsló napként tartották
számon, ugyanis ezen a napon a pásztorok egy vesszőcsomót ajándékoztak a gazdák-
nak, akiknek állataiért felelősek voltak. A Szent Márton vesszejének is nevezett nyaláb
a legenda szerint védelmezte a gazdát és gazdaságát.

November végén több szerelmi varázsnap is segít a házasulandó fiataloknak az ideá-
lis pár megtalálásában. November 2�-e Szent Katalin vértanú napja, amely a házaso-
dási időszak végét jelzi, hiszen az adventi időszakban nem lehet lakodalmat tartani.
Ezen a napon sok helyen az egyedülálló legények egész napos böjtöt tartottak, hiszen
a hiedelem szerint ennek fejében meg tudták álmodni, ki lesz a feleségük. A lányok
sem maradhattak varázslat nélkül, ezért ők mezítláb gyümölcsfák gallyait állították a
vízbe és ha ezek karácsonyig kivirágoztak, akkor tudhatták, a következő év során férj-
hez fognak menni.

Ha ez nem volt elég a fiataloknak, november �0-án, Szent András napján újabb lehe-
tőségük nyílott bepillantani jövőjükbe, hiszen ez az év legjelentősebb szerelmi jósló-
napja. Ezen a napon a lányok tartottak böjtöt, csak három szem búzát és három korty
vizet ihattak, majd éjszakára egy férfiruhadarabot rejtettek a párnájuk alá, hogy meg-
álmodják, kihez fognak hozzámenni. Ezen kívül gombócot főztek, és minden gom-
bócba egy férfinevet rejtettek. Ezek közül amelyik elsőnek jött a víz tetejére, úgy hitték,
az lesz az illető jövendőbelijének neve.



Revista Húngara de Córdoba Noviembre 2020

1�

Celebramos el Día de San Martín el 11 de noviembre desde el siglo XIV, que ya era un
día de pago de salarios en la era Árpádiana y en muchos lugares marca el día del fin del
año fiscal. Marca el comienzo del invierno, porque en ese momento los pastores ya no
eran responsables de los animales que se les confiaron. El trabajo relacionado con la
vendimia ya terminó también, el vino nuevo ya se ha elaborado con las uvas nuevas.
En muchos lugares se organizaba un “pequeño carnaval”, ya que fue la última oportu-
nidad de tener un divertimiento, que está prohibido durante el período de Adviento.
Además, el día de San Martín, en recuerdo de la liberación romana de los galos, no es
raro que haya un ganso asado sobre la mesa.

Otro significado del día de San Martín era que se consideraba un día de los magos de
la naturaleza, ya que en estos días los pastores presentaban un manojo de ramitas a los
granjeros de cuyos animales eran responsables. Se dice que el „virgács”, también lla-
mada la caña de San Martín, protegía al agricultor y su finca.

A finales de noviembre, varios días mágicos del amor ayudarán a los jóvenes a encontrar
la pareja ideal. El 2� de noviembre es el día de la Mártir Santa Catalina, que marca el fi-
nal del período de matrimonio, ya que no se pueden celebrar bodas durante el período
de Adviento. En este día, en muchos lugares, los solteros realizaban un ayuno de todo el
día, ya que se creía que a cambio de esto, podían soñar con quién sería su esposa. Las chi-
cas tampoco podían quedarse sin magia, así que metían las ramitas de árboles frutales,
descalzas, en el agua, y si florecían hasta Navidad, sabían que se casarían el año siguiente.

Si eso no fuera suficiente para los jóvenes, el �0 de noviembre, día de San Andrés, tu-
vieron otra oportunidad de mirar hacia su futuro, ya que es el día de adivinación amo-
rosa más importante del año. En este día, las niñas ayunan, comiendo solo tres granos
de trigo y bebiendo solo tres sorbos de agua, y luego durante la noche esconden una
prenda de vestir de hombre debajo de sus almohadas para soñar con quién se casarí-
an. Además, se cocinan gombóc y se esconden un nombre masculino en cada bola de
masa. Se creía que el primero de estos en llegar a la superficie del agua contenía el
nombre del futuro esposo de esa persona.
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Végül, de nem utolsó sorban akik zsúpfedeles házban laktak, azok ezen a napon meg-
rázták a házuk ereszét, hiszen a lehulló magokból tudtak következtetni jövőjükre. Ha
búza hullott ölükbe, az azt jelentette, jómódú kérőjük akad majd, ha rozsmag, szegény
legény veszi majd feleségül, ha viszont pondró pottyant le, még a következő év során
teherbe esik.

November során Baranya megye különleges szokása volt a leányvásár is, amely a fia-
talok ismerkedési alkalmaként szolgált. A ilyen vásárokon a lányok a legszebb ünnep-
lő ruháikat vitték magukkal és ötször-hatszor is átöltöztek egy nap során, hogy még
inkább felhívják magukra a kiszemelt legények figyelmét.

Gál Györgyné így számolt be az eseményről: „A fiúk az út két oldalán felálltak, az ela-
dó lányok karon fogva fel és alá jártak. Felhajtották az eladó lányokat. A fiúk nézeget-
ték őket, jöttek-mentek. Szemezte a legény a lányt, érdeklődött az ismerősöknél. Ha-
zafelé be a kocsmába. A legény táncoltatta a lányt, ha megfelelt, a legény elment hoz-
zájuk. Volt, amikor házasság volt a vége”.

November �0-án megkezdődött a disznóvágó időszak, amely farsangig tartott, a mol-
nárok kivették az úszómalmokat a vízből, nehogy odafagyjanak és a nők a mezőgaz-
dasági munkák helyett áttértek a fonásra és farsangig a fonó lett a női társas összejö-
vetelek helyszíne.
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Por último, pero no menos importante, aquellos que vivían en una casa con techo de
paja sacudían los aleros de su casa ese día, ya que podían deducir su futuro de las se-
millas que caían. Si el trigo caía en su regazo, significaba que tendrían un pretendien-
te rico, si caía una semilla de centeno, un muchacho pobre, pero si, por el contrario, se
caía una oruga, se quedaba embarazada el próximo año.

Durante noviembre, la feria de las niñas también fue una costumbre especial del condado
de Baranya, que sirvió como una oportunidad para que los jóvenes se conocieran. En ta-
les ferias, las chicas lucían sus vestidos de celebración más hermosos y se cambiaron de
ropa cinco o seis veces al día para atraer aún más la atención de los solteros elegidos.

Györgyné Gál cuenta así sobre el evento: “Los chicos se paraban a ambos lados de la
calle, las chicas casamenteras, tomadas del brazo, caminaban arriba y abajo. Los chi-
cos las miraban, iban y venían. El joven miraba a la niña, preguntaba sobre ella a los
conocidos. De camino a casa pasaban por la taberna. El chico hacía bailar a la chica, si
le gustaba, el chico iba hacia ella. Muchas veces terminaba en casamiento”.

El �0 de noviembre comenzó el período de matanza de cerdos, que duró hasta el car-
naval. Los molineros sacaron los molinos flotantes del agua para evitar que se conge-
laran y las mujeres pasaron al hilado en lugar del trabajo agrícola, y hasta el carnaval
el hilado se convirtió en el escenario de las tertulias de las mujeres.
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Besenyi Zsuzsi: Karácsonyi szokások
a Córdobai Magyar Körben – A szeretet ünnepe

A Karácsony a föld déli részén a nyári szünet részét képezi.

Ennak ellenére mi úgy ünnepelünk, mintha tél volna, hiszen magyar szokásos ételeket
készítünk és magyar hagyományokkal emlékezünk meg, mint amikor a nagyszüleink
köztünk voltak.

Diós és mákos bejgli, töltött csirke, gombakrémleves és szalon cukor készítésére kerül
sor.

A szaloncukrot mi készítjük magunknak.
Egyszerű készítésére �00 gr porcukor és
különböző ízesítők lesznek szükségesek.
Ha citromos szaloncukrot szeretnénk,
hozzáadunk citromlét. De lehet kakaót
vagy kávét, vagy meggysziruppal is készí-
teni. Kis cukrokra gyúrjuk, hagyuk meg-
száradni és utána szépen becsomagoljuk,
ezüst vagy arany papírba és szallaggal,
felakasztjuk a karácsonyfára.

Karácsony előtt, december �-án tartjuk a Mikulás, Szent Miklós ünnepét és ilyenkor
�-én este cipőinket szépen kitisztítva az ajtóba tesszük. Nemsokára apró ajándékokkal,
elsősorban édességekkel és gyümölcsökkel lepnek meg minket szüleink.
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Susie Besenyi: Costumbres navideñas
en el Círculo Húngaro de Córdoba – Una celebración del amor

La Navidad es parte de las vacaciones de verano en el hemisferio sur.

Sin embargo, celebramos como si fuera invierno, mientras preparamos platos típicos
húngaros para conmemorar nuestra tradición, como cuando nuestros abuelos estaban
entre nosotros.

Arrollado de nueces o de semillas de amapola, pollo relleno, sopa crema de hongos, y
preparación de los “szalon cukor”.

Una simple preparación de este caramelo
de Navidad requerirá �00 gramos de azú-
car impalpable y varios saborizantes. Si
quieren con gusto a limón agregamos ju-
go de limón. Pero también pueden hacer-
lo de cacao o café o con jarabe de guin-
das. Amasar el azúcar en el tamaño de los
caramelos, dejar secar y luego envolver
bien en papel plateado o dorado y luego
colgarlo del árbol de Navidad.

Antes de Navidad, el � de diciembre, celebramos a San Nicolás, y en este caso, si po-
nemos los zapatos en la puerta la quinta noche de diciembre nos sorprenderán nues-
tros padres con pequeños obsequios, especialmente dulces y frutas.
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Córdobába is ejön a Mikulás látogatóba. Milyen nagy öröm volt ez a sok kis gyerek szá-
mára mikor tavaly megjelent Csöme Karcsi Mikulás jelmezben a székházunk kapujá-
ban. Mindannyian örvendeztük jelenlétének. Énekeltünk karácsonyi énekeket és fi-
nom mézes kalácsos kekszeket készítettünk, amit persze meg is kóstoltunk.

Tavaly Lajtaváry Dani és felesége, Benedek Zsuzsi, akit már közösségünk jól ismer, egy
különleges hétvégére jöttek el hozzánk látogatóba. Egy Betlehemes programot készí-
tettünk együtt. Lali és Emma szerepeltek mint Mária és József, a két pásztor bőrébe Má-
tyás és András bújtak, a két angyal pedig Gulcsi és Buba voltak.

December 2�-én a Szentestére készülünk nagy szeretettel. A Jézuska jön házunkba és
felújítja bennünk a szeretet érzését.

Szent és Áldott Karácsonyt kívánunk!

A Córdobai Magyar Kör vezetőségi körének nevében.
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A Córdoba también nos vino a visitar San Nicolás. Qué alegría fue para los niños pe-
queños cuando Karcsi Csöme apareció en la puerta de nuestra sede. Todos disfruta-
mos de su presencia. Cantamos villancicos y decoramos deliciosos bizcochos de miel
que por supuesto sabían muy bien.

El año pasado, Dani Lajtaváry y su esposa, Zsuzsi Benedek, que ya es muy conocida en
nuestra comunidad, vinieron a visitarnos para un fin de semana especial. Hicimos un
pesebre viviente juntos. Lali y Emma actuaron como María y José, los dos pastores eran
Matías y Andrés, y los dos ángeles eran Gulcsi y Buba.

El 2� de diciembre nos preparamos para la Noche Buena con mucho amor. Jesús vie-
ne a nuestra casa y renueva en nosotros el sentimiento de paz y amor entre nosotros.

¡Les deseamos una Feliz Navidad!

En nombre de la Comisión Directiva del Centro Húngaro de Córdoba.
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Királyi városaink
Szent István, első magyar királyunk megkoronázása óta több, mint 1000 év telt el és
ezalatt az idő alatt összesen több mint ötven uralkodó ült a magyar trónon. Nem cso-
da tehát, hogy bőven akad olyan településünk, amelynek története a különböző kirá-
lyi dinasztiákhoz kötődik. Tegyünk most látogatást ezek közül néhányon és szip-
pantsuk be a történelem illatát a régi épületek között kalandozva!

A Székesfehérvár, Esztergom, Buda és Visegrád által felölelt területet Medium Regni-
nek, az országi királyi közepének nevezzük, hiszen ez a térség adta a középkori Ma-
gyarország szívét. Azonban az elnevezés nem csak a városok földrajzi helyzetét írja le,
hanem arra is utal, hogy milyen fontos politikai szerepet töltöttek be, hiszen a közép-
kor során ezek voltak a magyar állam központjai, itt volt megtalálható a királyi udvar
és a hozzá kapcsolódó intézmények székhelyei. Vegyünk végig hát ezt a négy várost és
ismerkedjünk meg történetükkel!

Székesfehérvár

Székesfehérvárt sokan latin nevén Alba Regia-ként, azaz Királyifehérként ismerik, leg-
népszerűbb beceneve pedig a királyok városa. A település stratégiai fontosságú ponton
található, kiemelkedően fontos útvonalak kereszteződésénél, így nem is meglepő, hogy
múltját tekintve egyik legjelentősebb városunk: a középkori Magyar Királyság egyik
fővárosa, királyi székhely és koronázóváros is egyben.
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Nuestras ciudades reales
Han pasado más de 1000 años desde la coronación de San Esteban, nuestro primer
rey húngaro, tiempo durante el cual un total de más de cincuenta gobernantes se sen-
taron en el trono húngaro. No es de extrañar, entonces, que tengamos muchos asenta-
mientos cuya historia está ligada a varias dinastías reales. ¡Visitemos algunos de es-
tos ahora y aspiremos el aroma de la historia antigua entre los edificios medievales!

El área bordeada por Székesfehérvár, Esztergom, Buda y Visegrád se llama Medium
Regni, el centro real del país, ya que esta área dio el corazón de la Hungría medieval.
Sin embargo, el nombre no solo describe la ubicación geográfica de las ciudades, sino
que también se refiere a su importante papel político, ya que fueron los centros del es-
tado húngaro durante la Edad Media, donde se ubicaron la corte real y las institucio-
nes relacionadas. ¡Así que echemos un vistazo a estas cuatro ciudades y aprendamos
sobre su historia!

Székesfehérvár

Székesfehérvár es cono-
cido por muchos como
Alba Regia en latín, que
significa Blanco Real, y
su apodo más popular es
la Ciudad de los Reyes.
El asentamiento se en-
cuentra en un punto es-
tratégico en el cruce de
rutas de suma importan-
cia, por lo que no es de
extrañar que es una de
nuestras ciudades más
significativas en cuanto
a su pasado: fue una de
las capitales del Reino
medieval de Hungría, se-
de real y también ciudad
de coronación.

Székesfehérvár fue fundada por el príncipe Géza en 9�2, quien construyó una sede y
una iglesia en el centro de la actualidad. En ese momento, el nombre del asentamien-
to era Fehérvár, que se cree que debe su nombre a las paredes pintadas con cal del
complejo de edificios que construyó.
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Székesfehérvárt Géza fejedelem alapította 9�2-ben, aki a mai Belváros területén szék-
várat és templomot emelt. Ebben az időben a település neve Fehérvár volt, amely a fel-
tételezések szerint az általa épített épületegyüttes fehérre meszelt falairól kaphatta ne-
vét.

Fia, Szent István folytatta az építkezéseket: a királyi rezidenciaként szolgáló várat ki-
bővítette, királyi bazilikát és prépostságot alapított, amely az esztergomi érsekség te-
kintélyével vetekedett. Ezen kívül különleges jogokat adományozott a városnak, me-
lyekkel évszázadokra megalapozta annak kiemelkedő szerepét. Hiteleshely címe miatt
fejlődése töretlen volt, s ezt csak tovább fokozta III. István király által 11�0 körül a vá-
rosnak ítélt önkormányzati privilégium. A fehérvári jogként emlegetett kiváltság a te-
lepülést Magyarország első szabad önkormányzatú városává tette.

Néhány vélekedés szerint első királyunk fejére is itt került korona és a török hódoltság
kezdetéig Székesfehérvár szolgált az egyedüli koronázóvárosként. A törvénylátó napok
kizárólagos helyszíne volt és a királyi esküvőket és temetkezéseket csak itt rendezhet-
tek. Ezen kívül miután Szent Imre herceget és Szent István királyt itt avatták szentté, az
ország szakrális központjaként is szolgált.

A megkülönböztető „székes” előtag is, amely a XVII-XVIII. század óta képezi a telepü-
lés nevének részét, a középkorban itt felállított hivatalos királyi trónra utal.

A város középkorban gyökerező hagyományairól ma már egy népszerű rendezvény-
sorozat keretein belül emlékeznek meg, amelynek legfontosabb eleme a Székesfe-
hérvári Királyi Napok. Az augusztus 20-a köré szerveződő színes programegyüttes
során megelevenedik a koronázási szertartás, de megtekinthetünk egy korabeli lo-
vagi tornát is és az esti felvonulás során még az Árpád házi királyokkal is találkoz-
hatunk.

Esztergom

Esztergom települése már az Árpád-házi
királyok korában is kiemelt fontossággal
bírt a magyarok történelmében, ami rész-
ben kitűnő földrajzi elhelyezkedésének
köszönhető. A Regia Civitas néven ismert
városrész Esztergom mai belvárosának
helyén helyezkedett el, földrajzilag jól el-
különíthető helyen a település többi ré-
szétől. Míg a tőle északra elterülő Vízivá-
ros az érsek tulajdonában állt, ez a fa-
lakkal körülvett terület a királyhoz tarto-
zott.
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Su hijo, San Esteban, continuó la construcción: amplió el castillo que servía como re-
sidencia real, fundó una basílica real y un preboste, que rivalizaba con la autoridad de
la Arquidiócesis de Esztergom. Además, otorgó derechos especiales a la ciudad, con lo
que estableció su papel destacado durante siglos. Debido al título del lugar de crédito,
su desarrollo fue ininterrumpido, y esto solo se vio reforzado por un privilegio muni-
cipal otorgado a la ciudad por el rey Esteban alrededor de 11�0. El privilegio conocido
como el derecho de Fehérvár convirtió al asentamiento en la primera ciudad autóno-
ma libre de Hungría.

Según algunas opiniones, fue aquí que fue coronado nuestro primer rey, y hasta el co-
mienzo de la conquista turca, Székesfehérvár sirvió también como la única ciudad de
coronación. Era el lugar exclusivo de las Jornadas Legislativas, y las bodas y funerales
reales solo podían tener lugar aquí. Además, después de la inauguración del Príncipe
San Imre y el Rey San Esteban aquí, también sirvió como el centro sacro del país.

El prefijo distintivo “székes”, que forma parte del nombre del asentamiento desde el
siglo XVII-XVIII. se refiere al trono real oficial erigido aquí en la Edad Media.

Las tradiciones de la ciudad arraigadas en la Edad Media ahora se conmemoran en el
marco de una serie de eventos populares, cuyo elemento más importante son las Jor-
nadas Reales de Székesfehérvár. La ceremonia de coronación cobra vida durante el co-
lorido conjunto del programa organizado alrededor del 20 de agosto, pero también po-
demos ver un torneo medieval de caballeros y durante el desfile nocturno incluso po-
demos conocer a los reyes de la casa de Árpád.

Esztergom

Incluso en la época de los reyes
de la dinastía Árpád, el asenta-
miento de Esztergom fue de su-
ma importancia en la historia de
los húngaros, lo que se debe en
parte a su excelente ubicación
geográfica. La parte de la ciudad
conocida como Regia Civitas es-
taba ubicada en el sitio del actual
centro de Esztergom, en un lugar
geográficamente distinto del res-
to del asentamiento. Mientras
que la Ciudad del Agua al norte
era propiedad del arzobispo, es-
ta zona amurallada pertenecía al
rey.
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Esztergomot Székesfehérvárhoz hasonlóan szintén Géza fejedelem alapította és az 9�0-
as években állandó székhelyévé tette. Itt találkoztak az északi és déli hadi utak, így lo-
gikus választás volt a stratégiai pontra királyi központot helyezni. Géza ki is használta
jó fekvését, az észak-déli útról kiindulva hajtotta uralma alá a nyugati és keleti ország-
részeket.

A hely különlegessége volt, hogy ide épült az ország első pénzverdéje. A vár alatt ipa-
ros- és kereskedőtelep létesült és itt vámolták meg a Duna hajóforgalmát is. A közép-
korban a város lakossága majd tízezer főre duzzadt, ami az európai nagyvárosok közé
emelte a királyi és érseki székhelyet.

Valószínűleg itt keresztelték Vajkot Szent Istvánná és olyan feltételezések is élnek, hogy
később nem Székesfehérváron, hanem itt, Esztergomban koronázták királlyá. Bár István
hercegi székét Nyitrán tartotta, édesapja halála után a főembereket és a vitézeket Esz-
tergomba hívatta össze, és maga is ide vonult seregével Koppány támadásának hírére,
majd itt történt, hogy a jelenlevők színe előtt nagyfejedelemnek kiáltotta ki magát. A
Koppány-féle lázadás leverése után a felnégyelt Koppány testének egy darabját az esz-
tergomi fejedelmi székhelyen tűzte ki a lázadók elrettentése végett.

1001-ben Ravennában a pápa jelenlétében került sor az esztergomi érsekség alapkő-
letételére, amely Magyarország vallási központjává tette Esztergomot. Mivel itt alapí-
tották hazánk első érsekségét, a mindenkori esztergomi érsek kiemelt hatalommal bírt,
főleg a királykoronázások szempontjából. Az esztergomi érsek 1010-től Magyarország
legmagasabb katolikus egyházi tisztsége és az István által a Várhegyen emelt bazilika
hazánk legelső székesegyháza volt.
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Al igual que Székesfe-
hérvár, Esztergom tam-
bién fue fundada por el
príncipe Géza y se con-
virtió en su sede perma-
nente en la década de
9�0. Aquí es donde se
unían las rutas militares
del norte y del sur, por
lo que era una elección
lógica colocar un centro
real en el punto estraté-
gico. Géza también
aprovechó su buena
ubicación, partiendo de
la carretera norte-sur,
gobernó el oeste y este
del país.

La característica especial del lugar fue que aquí se construyó la primera Casa de la Mo-
neda del país. Una colonia industrial y comercial se estableció debajo del castillo y el
tráfico de barcos en el Danubio también se despachó aquí. En la Edad Media, la po-
blación de la ciudad aumentó a casi diez mil, lo que convirtió a la realeza y a los arzo-
bispos entre las principales ciudades europeas.

Es posible que Vajk fuera bautizado como San Esteban aquí y hay suposiciones de que
más tarde fue coronado rey no en Székesfehérvár, sino aquí en Esztergom. Aunque Is-
tván ocupó su asiento principesco en Nitra, tras la muerte de su padre convocó a los je-
fes y héroes a Esztergom, y él mismo marchó aquí con su ejército a la noticia del ata-
que de Koppány, y luego fue aquí donde se proclamó gran príncipe frente a los pre-
sentes. Después de la derrota de la rebelión de Koppány, una parte del cuerpo de Kop-
pány descuartizado se colocó en el cuartel general principesco en Esztergom para di-
suadir a los rebeldes.

En 1001, en presencia del Papa, se colocó la primera piedra de la arquidiócesis de Es-
ztergom en Rávena, lo que convirtió a Esztergom en el centro religioso de Hungría. Des-
de que se fundó aquí la primera arquidiócesis de nuestro país, el arzobispo de Eszter-
gom tenía un poder especial, especialmente en términos de coronaciones reales. Des-
de 1010, el arzobispado de Esztergom fue la oficina de la iglesia católica más alta en
Hungría y la basílica erigida por István en la Colina del Castillo fue la primera catedral
en Hungría.
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A XIII. században egy masszív, jól védhető palota épült itt Zeniapalotaia néven, ahol III.
Béla uralkodásáig a magyar uralkodók laktak, azonban az épület sajnos nem élte túl a
tatárjárást. Bár az újjáépítés nem váratott magára, királyi adományként fokozatosan az
érsek kezére került.

A város a török hódítás után elnéptelenedett és csak 1�0�-ban kapta meg újra a szabad
királyi város rangját, amely magába foglalta az iparűzési, gazdasági, vám-, kereskedel-
mi, pallos- és polgárjogait, a törvénykezést, bíráskodást, örökösödést és a közigazga-
tást is. Azonban időközben elvesztette jelentőségét és többet már nem is nyerte vissza
azt.

A XVIII. században Esztergomot újjáépítették, de a tervezők megtartották a régi utak he-
lyét, így aki ma a városba látogat, a középkori királyi kor utcán és terein tehet látoga-
tást. A település különlegessége, hogy a királyi városban az utcák déli irányba nyitott
legyezőalakot formáltak, végén a Lőrinc kapuval, amely a mai napig látható a város cí-
merén.

Buda

Bár ma már az ország fővárosának egy részét alkotja, beletelt egy időbe, mire a ma-
gyarok felfedezték a Budában rejlő lehetőséget. Még 10��-ben Szent Gellért mártírha-
lálának idejében is csak egy kopár sziklás hegy állt itt, az első városkezdemények pe-
dig Óbuda és Pest területén alakultak ki.

Jelentős változás a település történetében csak a tatárok kivonulása után következett
be. 12�1-ben a tatárok seregei felégették Pest városát, amely akkor virágzó német hos-
pes városként működött. Feldúlták Óbuda várát is és megsemmisítették a római ro-
mokra épült királyi és egyházi központot. Azonban a következő év során nagykánjuk
hirtelen meghalt, mire a tatárok kivonultak az országból, de nem lehetett tudni, visz-
szatérnek-e még.
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En el siglo XIII., se construyó aquí un palacio enorme y bien defendido llamado Ze-
niapalotaia, donde hasta el reinado de Béla, los gobernantes húngaros vivieron, pero
desafortunadamente el edificio no sobrevivió a la invasión tártara. Aunque no se es-
peraba la reconstrucción, poco a poco cayó en manos del arzobispo como regalo real.

La ciudad se despobló tras la conquista turca y no fue hasta 1�0� que recuperó el ran-
go de ciudad real libre, que incluía negocios, económicos, aduaneros, comerciales y
derechos civiles, legislación, poder judicial, sucesiones y administración. Sin embargo,
mientras tanto, ha perdido su significado y nunca más lo ha recuperado.

En el siglo XVIII., Esztergom fue reconstruida, pero los diseñadores conservaron la ubi-
cación de las antiguas carreteras, de modo que cualquiera que visite la ciudad hoy pue-
da visitar las calles y plazas de la época real medieval. La característica especial del
asentamiento es que en la ciudad real las calles formaban un abanico abierto hacia el
sur, con la puerta de Lőrinc al final, que aún se puede ver en el escudo de armas de la
ciudad.

Buda

Aunque ahora es parte de la capital del país, los húngaros tardaron un tiempo en des-
cubrir el potencial de Buda. Incluso en 10��, en el momento del martirio de San Ge-
llert, solo se encontraba aquí una montaña rocosa yerma, y las primeras iniciativas de
la ciudad tuvieron lugar en Óbuda y Pest.

El cambio significativo en la historia del asentamiento tuvo lugar solo después de la re-
tirada de los tártaros. En 12�1, los ejércitos de los tártaros incendiaron la ciudad de
Pest, que en ese momento funcionaba como una próspera ciudad alemana anfitriona.
También fue destruido el castillo de Óbuda y el centro real y eclesiástico que fue cons-
truido sobre ruinas romanas. Sin embargo, al año siguiente, su gran kan murió repen-
tinamente y los tártaros se retiraron del país, pero no se sabía si regresarían todavía.
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A védekezésre felkészülve döntött úgy IV. Béla királyunk, hogy várat emel a Pesttel
szemben elhelyezkedő Várhegyre, hogy az azelőtt Pesten lakó német telepesek ide-
költözhessenek. Castrum Novi Montis Pestiensis lett a neve annak a településnek,
amely hamarosan védővárból dinamikusan fejlődő gazdasági központtá, szabad kirá-
lyi várossá és állandó királyi székhellyé nőtte ki magát.

Az ezt követő időkben folyamatosan bővült a városrész. Először városfallal vették kör-
be a hegyet, tornyokat helyeztek el a fal mentén és az így lekerített fennsíkon utcákat
jelöltek ki, telkeket parcelláztak ki kiosztásra és felépítették mind a Nagyboldogasszony
plébániatemplomot, mind pedig a Mária Magdolna kápolnát, illetve ferences és do-
minikánus kolostorokat. A Duna partján felélénkült a kereskedelem és ennek köszön-
hetően benépesültek az itt található területek.

A XIII. századtól egyre több országos jelentőséggel bíró összejövetelt tartottak itt, III. And-
rás, az Árpád-ház utolsó királya például városi szállásául az itt található Kammerhofot, a
régi királyi házat választotta, temetkezési helyéül pedig a budai ferences kolostor szolgált.

Halála utána a városfallal körülvett település fontos katonai szerepet töltött be a trón utód-
lásáért vívott harcokban. 1�0�-ben Károly Róbert elfoglalta a várost és ide helyezte ural-
kodói székhelyét, de néhány éven belül Temesvárra, majd Visegrádra telepítette át udvarát.

Bár I. Nagy Lajos király csak nápolyi és litván hadjáratai idején tartózkodott Budán, a
XIV. században már kezdték felismerni a város által kínált előnyöket, ezért I. Luxem-
burgi Zsigmond hatalmas energiát fektetett a korábbi királyi központ kibővítésébe és
hamarosan végleg Budára költöztette udvarát és azzal együtt a kormányzóhivatalt is.
Egészen a török megszállásig innen irányították Magyarországot, ami miatt egyre több
egyházi és világi méltóság költözött ide, a német mellett megjelent az olasz nemesek-
ből álló kolónia is, a terület pedig tovább bővült és szépült. A középkor végére a város
lakosságainak száma elérte 1�.�00 főt és ezzel az ország legnépesebb városává vált.

Visegrád

A manapság kedvelt kirándulóhelynek számító Visegrád a középkorban a magyar ki-
rályok egyik legfontosabb rezidenciájának helyszíneként szolgált. Vára meghatározó
fontosságú volt, amint azt a kiterjedése is jelképezi: az alsó váron kívül még egy cita-
della is tartozik hozzá, amelyről a település magas vár jelentésű nevét kapta.

A honfoglaláskor Árpád fejedelem testvére, Kurszán kapta meg, mint szállásbirtok. 1009-
re már vár állt a településen, de ezt a tatárok támadása lerombolta. A mai várrendszert
IV. Béla és neje, Mária királyné építtette. Ebben az időben épült mind a Fellegvár, mind
az Alsóvár és a Duna-parton található Vízibástya is, viszont a palota emelése a XIV. szá-
zadig váratott magára. Károly Róbert volt az, aki kivitelezte a projektet és annyira meg-
tetszett neki az eredmény, hogy királyi székhelyévé tette Visegrádot. Zách Klára híres
balladája, amely a család elleni merényletről mesél, a Visegrádi vár falai között játszódik.
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Preparado para la defensa, nuestro rey Béla IV. construyó un castillo en la Colina del
Castillo frente a Pest, para que los colonos alemanes que habían vivido anteriormen-
te en Pest pudieran trasladarse aquí. Castrum Novi Montis Pestiensis se convirtió en el
nombre del asentamiento que pronto creció de un castillo defensivo a un centro eco-
nómico en desarrollo dinámico, una ciudad real libre y una sede real permanente.

En los siguientes tiempos, el distrito se expandió constantemente. Primero, la monta-
ña fue rodeada por una muralla de la ciudad, se colocaron torres a lo largo de la mu-
ralla, y se designaron calles en la meseta así rodeada, se parcelaron tierras para su dis-
tribución, y se construyeron tanto la Iglesia Parroquial de la Asunción como la Capilla
de María Magdalena así como monasterios franciscanos y dominicos. El comercio en
las orillas del Danubio se ha reactivado y, como resultado, las áreas aquí se han po-
blado.

Desde el siglo XIII. aquí se celebran encuentros de mayor importancia del país cada vez
más. Por ejemplo, András III., el último rey de la Casa Árpád, eligió Kammerhof, la an-
tigua casa real, como su alojamiento en la ciudad, y el monasterio franciscano de Bu-
da sirvió como su lugar de entierro.

Después de su muerte, el asentamiento, rodeado por una muralla, jugó un importante
papel militar en las luchas por la sucesión del trono. En 1�0�, Károly Róbert ocupó la
ciudad y trasladó aquí su asiento real, pero pocos años después trasladó su corte a Ti-
misoara y luego a Visegrád.

Aunque el rey Luis I. el Grande solo estuvo en Buda durante sus campañas en Nápoles
y Lituania, en el siglo XIV, los beneficios ofrecidos por la ciudad comenzaron a ser re-
conocidos en el siglo XVI, por lo que Segismundo I de Luxemburgo invirtió una gran
cantidad de energía en la expansión del antiguo centro real y pronto trasladó su corte
y la oficina del gobierno a Buda. Hasta la ocupación turca, Hungría fue gobernada des-
de aquí, lo que provocó que más y más dignidades eclesiásticas y seculares se muda-
ran para la ciudad, apareció una colonia de nobles italianos además de los alemanes,
y el área continuó expandiéndose y embelleciéndose. A finales de la Edad Media, la ciu-
dad tenía una población de 1�.�00 habitantes y se convirtió en el asentamiento más
poblado del país.

Visegrád

Visegrád, que ahora es un popular destino de excursiones, fue una de las residencias
más importantes de los reyes húngaros en la Edad Media. Su castillo tuvo una impor-
tancia decisiva, como simboliza su extensión: además del castillo inferior, también hay
una ciudadela, de la que el asentamiento recibió el nombre de castillo alto.

En el momento de la conquista, fue recibido por el hermano del príncipe Árpád, Kur-
szán, como finca de alojamiento. En 1009 ya había un castillo en el asentamiento, pe-
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Visegrád történetének fontos momentuma volt az 1���-ös Visegrádi királytalálkozó,
melyen a magyar Károly Róberten kívül János cseh, Nagy Kázmér lengyel király, Károly
morva őrgróf, Wittelsbach Henrik bajor és Rudolf szász herceg vettek részt. Itt írták alá
az egyezményt, miszerint az általuk képviselt országok gazdaságilag függetlenek ma-
radnak Bécstől. Ezt a történelmi pillanatot felelevenítendő, 1991-ben újra összegyűlt a
magyar, csehszlovák és lengyel miniszterelnök és létrehozták a Visegrádi Négyek nevű
együttműködést, majd 1� év múlva ugyanitt ünnepelték meg az együttműködés sikerét.

A városra gondolva sokaknak Mátyás király juthat eszébe, hiszen igazságos királyunk
uralkodásának ideje alatt élte a település fénykorát: az uralkodó hatalmas építkezé-
sekbe kezdett, az ő nevéhez fűződik például a késő gótikus stílusú palota-együttes.
Emellett vára hamarosan az európai szellemi élet egyik központjává nőtte ki magát, fi-
lozófusoktól kezdve művészeken át a tudósokig rengeteg kiemelkedő személy fordult
meg Mátyás meghívására Visegrádon, akik közül sokan úgy beszéltek a helyről, mint
magáról a földi paradicsomról.

Sajnos azonban a török megszállás idején pusztulásnak indult a Mátyás által létreho-
zott eszményi birodalom. A csatákban a vár szinte a földdel vált egyenlővé, azok, akik
életben maradtak, elbujdostak, így a település lakhatatlanná vált, majd a vár megma-
radt részeit I. Lipót osztrák császár felrobbanttatta. Egészen az 19�0-as évekig váratott
magára a vár korszerű műemlékvédelmi helyreállítása, viszont ma már teljes pompá-
jában csodálhatjuk meg a Dunakanyar ékeként tündöklő történelmi épületet.
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ro fue destruido por la invasión tár-
tara. El sistema de castillos de hoy
fue construido por Bela IV. y su es-
posa, la reina María. En este mo-
mento, se construyeron tanto la Ciu-
dadela como el Castillo Inferior y el
Bastión del Agua en la orilla del Da-
nubio, pero la construcción del pa-
lacio se remonta al siglo XIV. Fue
Károly Róbert quien llevó a cabo el
proyecto y le gustó tanto el resulta-
do que hizo de Visegrád su asiento
real. La famosa balada de Klára
Zách, que narra el asesinato de la fa-
milia, tiene lugar dentro de los mu-
ros del castillo de Visegrád también.

Un momento importante en la historia de Visegrád fue la Reunión del Reyes de Vise-
grád en 1���, en la que participaron, además del húngaro Károly Róbert, el rey checo
János, el rey Casimiro el Grande de Polonia, el conde moravo Carlos, el bávaro Henrik
Wittelsbach y el príncipe sajón Rudolf. Fue aquí donde se firmó la convención, según
la cual los países que representan seguirán siendo económicamente independientes de
Viena. Para revivir este momento histórico, los primeros ministros de Hungría, Che-
coslovaquia y Polonia se reunieron aquí nuevamente en 1991 para establecer una co-
operación llamada los Cuatro de Visegrado, y 1� años después se celebró de nuevo
aquí el éxito de la cooperación.

Pensando en la ciudad, muchos pueden pensar en el rey Matías, ya que durante el rei-
nado de nuestro rey justo, vivió el apogeo del asentamiento: el gobernante inició enor-
mes construcciones, por ejemplo, el complejo palaciego del gótico tardío se asocia a su
nombre. Además, su castillo pronto se convirtió en uno de los centros de la vida inte-
lectual europea, desde filósofos hasta artistas y científicos, muchas personas eminen-
tes visitaron Visegrád por invitación de Matías, muchos de los cuales hablaron del lu-
gar como un paraíso en la tierra.

Sin embargo, desafortunadamente, durante la ocupación turca, el imperio ideal crea-
do por Matías comenzó a perecer. En las batallas, el castillo quedó al ras de la tierra, los
que sobrevivieron se escondieron, por lo que el asentamiento se volvió inhabitable, y
luego el emperador austríaco Leopoldo I. hizo explotar las partes restantes del castillo.
Hasta la década de 19�0, se esperaba la restauración moderna del castillo, pero hoy po-
demos admirar el edificio histórico, que brilla como una cuña de la curva del Danubio.
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Híres magyar kivándorlók
Bíró László, Bartók Béla, Márai Sándor – olyan nevek, amelyeket minden magyar is-
mer, olyan személyek, akikről tisztelettel és csodálattal beszélünk. Bár az élet arra
kényszerítette őket, hogy hátrahagyva szülőhazájukat, szeretteiket és a megszokott
környezetüket a világ másik felén kezdjenek új életet, ők sikerrel vették az akadályo-
kat és a megpróbáltatások ellenére is kiemelkedőt alkottak az emigrációt követően is.
Ismerkedjünk most meg velük és néhány más magyar kivándorlóval, akiknek messze
az idegenben is sikerült világhírt kovácsolniuk maguknak!

Bíró László József

Mint azt biztosan sokan tudjátok, Bíró László nem csak, hogy Argentínában talált új
hazára, de olyan közismertségre tett szert találmányával, hogy az argentin feltalálók
napját az ő születésének napján, szeptember 29-én ünnepli az ország.

Bíró László újságíróként kezdte meg pályafutását, mellet-
te pedig festőművészettel is foglalkozott. Még Budapesten
történt, hogy felismerte, az újságok nyomtatásához hasz-
nált tinta gyorsabban száradt, mint az, amit a töltőtollban
használtak, így a papírlapon is kevésbé kenődik el. A le-
genda szerint egyszer egy parkban ülve gondolkozott ezen,
mikor végignézte, hogy egy focizó fiúcsapat labdája sárba
esik, majd mikor azt kirúgják onnan, a labda továbbgurul-
va sárcsíkot hagy az aszfalton. Ezt követően fogalmazódott
meg benne az ötlet, hogy egy golyót szerkesszen a tollba,
amely a papíron való mozgással felveszi a tintát és azt a
golyó aljára vezeti. Első szabadalmát 19��. április 2�-án
jelentette be a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál.

Ugyanebben az évben bevezették az első zsidó vallásúakat korlátozó törvényeket, ami
miatt Bíró feleségével együtt áttért az evangélikus hitre, azonban így sem érezhették
magukat biztonságban, így hamarosan Párizsba költöztek. Itt találkozott Agustín Ped-
ro Justoval, aki arra buzdította, költözzön Argentínába. Csak a külképviseleten – ahol
a szükséges dokumentumokat intézte – tudta meg, hogy Agustín Pedro Justo szemé-
lyében az argentin elnöktől kapott meghívást.

Miután az országba érkezett, önálló kísérletekbe kezdett, majd megkapta 19��-ban meg-
kapta a tollára a szabadalmat az országban is és Bíró Pens of Argentina néven céget ala-
pított. Sokadik márkaneve lett a birome, amit végül a spanyol nyelvű világ mint a go-
lyóstoll nevét vette át, franciálul bironnak, angolul pedig bironak is nevezik a tollat. Az
angol kormány azért vásárolta meg a szabadalmat, mert Bíró találmányát a repülőgé-
peken nagy magasságban is használni tudták, hiszen nem folyt ki belőle a tinta.
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Emigrantes húngaros famosos
László Bíró, Béla Bartók, Sándor Márai: nombres que todos los húngaros conocen,
personas de las que hablamos con respeto y admiración. Aunque la vida los obligó a
comenzar una nueva vida en el otro lado del mundo, dejando atrás su tierra natal,
sus seres queridos y su entorno habitual, superaron con éxito los obstáculos y, a pesar
de las duras pruebas, continuaron sobresaliendo incluso después de la emigración.
¡Vamos ahora a conocer a ellos y a algunos otros emigrantes húngaros que han lo-
grado forjarse fama mundial en el extranjero!

László József Bíró

Como muchos de ustedes saben con certeza, László Bíró no solo encontró una nueva
patria en Argentina, sino que ganó tal notoriedad con su invento que el país pasó a ce-
lebrar el día de los inventores el día de su nacimiento, el 29 de septiembre.

László Bíró comenzó su carrera como periodis-
ta y también trabajó como pintor. Fue aun en
Budapest donde se dio cuenta de que la tinta
que se usaba para imprimir periódicos se seca-
ba más rápido que la que se usaba en la pluma
estilográfica, por lo que se manchaba menos en
la hoja de papel. Segun la leyenda una vez pen-

só en ésto mientras estaba sentado en un parque, cuando vio caer una pelota de un
equipo de fútbol en el barro, y luego, cuando fue pateada desde allí, la pelota siguió ro-
dando dejando una franja de barro en el asfalto. Luego se le ocurrió la idea de incluir
una bola en el bolígrafo, que recoge la tinta moviéndola sobre el papel y guiándola
hasta la punta de la bola. Presentó su primera patente ante el Tribunal Real de Paten-
tes de Hungría el 2� de abril de 19��.

En el mismo año, se introdujeron las primeras leyes que restringían la religión de los
judíos, lo que llevó a Bíró y su esposa a convertirse a la fe luterana, pero aún así no po-
dían sentirse seguros, por lo que pronto se mudaron a París. Aquí conoció a Agustín Pe-
dro Justo, quien lo animó a trasladarse a Argentina. En la embajada, donde manejó los
documentos necesarios, se enteró de que había recibido una invitación del presiden-
te argentino en la persona de Agustín Pedro Justo.

Luego de llegar al país, comenzó a experimentar de manera independiente. En 19�� re-
cibió la patente del bolígrafo también en el país y fundó una empresa llamada Bíró Pens
of Argentina. Birome se convirtió en la segunda marca, que finalmente fue adoptada
por el mundo de habla hispana como el nombre del bolígrafo, también llamado biron
en francés y biro en inglés. El gobierno británico compró la patente porque el invento
de Bíró se podía utilizar a grandes alturas en aviones, ya que no se le salía la tinta.
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Bíró élete során húsz találmánnyal rukkolt elő, köztük volt a hasonló elveken alapuló
golyós dezodor és az automata sebességváltó is. 19��-ös haláláig Buenos Airesben
élt.

Bartók Béla

A XX. század egyik legjelentő-
sebb zeneszerzője, zongoraművé-
sze és népzenekutatója a nemze-
tiszocializmus erősödésének ha-
tására döntött úgy, hogy hátra
hagyja a világháborúk által meg-
tépázott kontinenst. Dilemmájá-
ról ezekben a sorokban mesélt:
„Az a közvetlen veszély forog
fenn, hogy Magyarország is meg-
adja magát ennek a rabló és gyil-

kos rendszernek. A kérdés csak az: mikor, hogyan? Hogy azután egy ilyen országban ho-
gyan tudok tovább élni, vagy – ami ugyanazt jelenti – tovább dolgozni, el sem lehet
képzelni. Tulajdonképpen az lenne a kötelességem, hogy kivándoroljak, ameddig még
lehet. De még a legkedvezőbb esetben is – óriási nehézséget és lelki gyötrődést jelen-
tene számomra valamilyen idegen országban a mindennapi kenyér megszerzése (most,
��. életévemben újra kezdeni valahol, és teljesen ráutalva lenni), annyira, hogy erre
gondolni sem lehet.”

Azonban miután édesanyja, akihez szoros kapocs fűzte, eltávozott az élők sorából meg-
hozta a döntést. Éppen az Egyesült Államokban koncertezett és úgy határozott, ide fog
emigrálni. 19�0. október 20-án szállt Lisszabonban hajóra és New Yorkban telepedett
le. Itt főként a tudományos munkának szentelte magát, a Columbia Egyetemen dél-
szláv népzenéket foglalt rendszerbe és előadásokat tartott. Az egyetem nem sokkal ha-
lála előtt díszdoktorává avatta.

Magyarországhoz való hűségéről árulkodik, hogy soha nem igényelt amerikai állam-
polgárságot, mert nem csak, hogy szerette volna megőrizni magyar identitását, de azt
tervezte, később hazatér az országba. Halála évében így írt szülőföldjéhez való kötő-
déséről: „Tudjisten hány esztendeig fog tartani, míg az ország valamennyire is össze
tudja szedni magát (ha ugyan egyáltalán tudja). Pedig én is szeretnék hazamenni, de
végleg”.

Sajnos tervei ellenére már nem jutott haza, egy New York-i kórházban halt meg, teme-
tésén mindössze tíz ember volt jelen. Hamvai csak 19��-ban jutottak el Magyaror-
szágra, koporsóját Czibere Tibor művelődésügyi miniszter kíséretében szállították a
Farkasréti temetőbe, miközben az út mentén a lakosok díszőrséget álltak.
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Bíró ha ideado veinte inventos durante su vida, incluido el desodorante a bolilla basado
en principios similares y la transmisión automática. Vivió en Buenos Aires hasta su
muerte en 19��.

Béla Bartók

Uno de los compositores, pianistas e
investigadores de la música folclórica
más importantes del siglo XX decidió
dejar atrás un continente devastado
por las guerras mundiales como con-
secuencia del fortalecimiento del na-
cionalsocialismo. Describió su dilema
en estas líneas: „Existe un peligro in-
minente de que Hungría se rinda a es-
te sistema de robo y asesinato. La úni-
ca pregunta es: ¿cuándo, cómo? Enton-

ces, ¿cómo puedo seguir viviendo en un país así o, lo que significa lo mismo, seguir
trabajando?, ni siquiera puedo imaginarlo. De hecho, sería mi deber emigrar mientras
pueda. Pero incluso en el mejor de los casos, sería una gran dificultad y un tormento
espiritual para mí conseguir el pan de cada día en algún país extranjero (ahora, a la
edad de �� años, para comenzar de nuevo en algún lugar y depender completamente
de él), tanto que ni siquiera puedo pensar en ello”.

Sin embargo, después de que su madre, con quien tenía una relación cercana, dejó las
filas de los vivos, tomó la decisión. A esta altura acababa de hacer una gira por Esta-
dos Unidos y decidió emigrar allí. Abordó un barco en Lisboa el 20 de octubre de 19�0
y se instaló en Nueva York. Allí se dedicó principalmente al trabajo científico, siste-
matizó la música popular eslava del sur en la Universidad de Columbia y dio confe-
rencias. Fue distinguido como doctor honorario por la universidad poco antes de su
muerte.

Su lealtad a Hungría se revela por el hecho de que nunca solicitó la ciudadanía esta-
dounidense porque no solo quería preservar su identidad húngara, sino que planeaba
regresar al país más tarde. En el año de su muerte, escribió sobre su apego a su tierra
natal así: “¿En cuántos años, sabe Dios, que el país podrá recuperarse hasta cierto pun-
to (si es que lo hará). Yo también quiero irme a casa, pero para siempre”.

Lamentablemente, a pesar de sus planes, ya no llegó a casa, murió en un hospital de
Nueva York y solo diez personas estuvieron presentes en su funeral. Sus cenizas no
llegaron a Hungría hasta 19��, su ataúd fue transportado al cementerio de Farkasréti
acompañado por el Ministro de Cultura Tibor Czibere, mientras los habitantes de la
ciudad hacían guardia a lo largo de la carretera.
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Moholy-Nagy László

A magyar fotográfus, konstruktivista festő, ipari formaterve-
ző és a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára egyike volt azok-
nak az aktivistáknak, akik 1919-ben aláírták a forradalmi nyi-
latkozatot, mely szerint „A gazdasági forradalommal párhu-
zamosan meg kell szüntetni a burzsoá művészetet, meg kell
alapítani a burzsoá művészek fölött a forradalmi művészek
diktatúráját”. Így a kommün bukása után a megtorlástól tart-
va Bécsbe menekült, ahonnan később a többi emigráns mű-
vésszel együtt utazott tovább Berlinbe. Itt ismerkedett meg

első feleségével és Kassák Lajossal is, akinek könyveit illusztrálta. Ezen kívül itt kérte
fel Walter Gropius, hogy csatlakozzon a weimari Bauhaus oktatókhoz és hamarosan
az eszmeiség egyik védjegyévé vált.

Németországból a nácizmus térnyerése miatt 19��-ben először Amszterdamba, majd
egy évvel később Londonba költözött, ahol a design szinte minden területén volt le-
hetősége kipróbálni magát.

19��-ben új fordulat következett be életében, hiszen Gropis beajánlotta a Chicagoba át-
települt Bauhaus iskola irányítására. Kénytelen volt költözni, hiszen addigra a német
galériák ’elfajzott művészetnek’ minősítették korábbi alkotásait és eltávolították őket a
kiállításokról. 19�9-ben már a saját Design Intézetét alapította meg Chicagoban, amely-
nek haláláig vezetője volt. Azonban soha nem vesztette el érdeklődését hazája művé-
szeti élete és politikája iránt. 19��-ban Tamkó Sirató Károly Dimenzionista manifesz-
tumához csatlakozott, a II. világháború alatt pedig Károlyi Mihály antifasiszta emig-
ráns szervezetének tagja volt.

Bartók Bélához hasonlóan őt is 19��-ben diagnosztizálták leukémiával. Chicagoban
helyezték örök nyugalomra, temetésén Walter Gropius mondott búcsúzó beszédet.

200�-ban a fennállásának 12�. évét ünneplő Magyar Iparűvészeti Egyetem a művész
előtt való tisztelgésként fevette nevét és ma már Moholy-Nagy Művészeti Egyetemként
működik.

Márai Sándor

Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat
A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt
(részlet Márai Halotti beszéd című verséből)
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László Moholy-Nagy

El fotógrafo húngaro, pintor constructivista, diseñador industrial y
destacado maestro de la escuela Bauhaus fue uno de los activistas
que firmaron la declaración revolucionaria de 1919, según la cual
“Paralelamente a la revolución económica, hay que abolir el arte
burgués y fundar encima de los artistas burgueses la dictadura de
los artistas revolucionarios”. Así, tras la caída de la comuna, huyó
a Viena por miedo a represalias, de donde posteriormente viajó a
Berlín con los demás artistas emigrantes. Aquí también conoció a
su primera esposa y Lajos Kassák, cuyos libros ilustró. Además,

fue aquí donde Walter Gropius le pidió que se uniera a los instructores de la Bauhaus
en Weimar y pronto se convirtió en una de las señas de identidad del idealismo.

Debido al ascenso del nazismo en Alemania, se mudó primero a Ámsterdam en 19��
y luego a Londres un año después, donde tuvo la oportunidad de probarse a sí mismo
en casi todas las áreas del diseño.

En 19��, se produjo un nuevo punto de inflexión en su vida, ya que Gropis lo reco-
mendó a la dirección de la Escuela Bauhaus y así se trasladadó a Chicago. Se vio obli-
gado a mudarse, ya que para entonces las galerías alemanas habían clasificado sus
obras anteriores como “arte degenerado” y las habían retirado de las exposiciones. Ya
en 19�9 fundó su propio Instituto de Diseño en Chicago, del que estuvo al frente has-
ta su muerte. Sin embargo, nunca perdió el interés por la vida artística y política de su
tierra natal. En 19��, se unió al Manifiesto Dimensionista de Károly Tamkó Sirató y
durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la organización de emigrantes an-
tifascistas de Mihály Károlyi.

Al igual que Béla Bartók, le diagnosticaron leucemia en 19��. Fue sepultado en Chicago
y en su funeral Walter Gropius pronunció un discurso de despedida.

Celebrando el 12� aniversario de su existencia en 200�, la Universidad de Artes Apli-
cadas de Hungría tomó su nombre como un símbolo de homenaje al artista y ahora
funciona como la Universidad de Artes Moholy-Nagy.

Sándor Márai

Nuestros recuerdos se desmoronan como viejas telas.
¿Todavía te recuerdas de la Isla Margarita? ...
Todo es solo pedazos, fragmentos, basura vieja
La barba de los muertos ha crecido, tu nombre es sola una figura
Nuestras lenguas están destrozadas, desgarradas y preciosas palabras
Desempolvan y secan debajo del paladar
(extracto del Discurso de la muerte de Márai)
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Ha Máraira gondolunk, sokaknak az emigrációba kénysze-
rült hazafi fájdalma jut eszébe. A Kassán született író fiata-
lon rövid időre a kommunista párt tagja lett, így a Tanács-
köztársaság bukása után a megtorlástól félve kezdett el ha-
zájának elhagyásán gondolkodni. Hosszú vívódás után
döntött az emigráció mellett. Először Lipcsébe, majd Ber-
linbe költözött, ahol több fontos helyi újság állandó mun-
katársa lett. Mind Németországban, mind Prágában keres-
ték írásait, sokat utazott és munkájának köszönhetően vi-
lágpolgárrá vált. Ebben az időszakban ismerte meg felesé-
gét is, akivel 192�-ban Párizsba költözött. Az eredetileg ter-

vezett néhány hét helyett több évig tartózkodtak a városban, hiszen nagyon megked-
velték az ottani életet, annak ellenére, hogy végig idegennek érezték magukat.

A párizsi időszak után egy időre hazatértek, de a német megszállás után még rosz-
szabbra fordult helyzetük, hiszen felesége zsidó származása miatt bujkálniuk kellett.
Először Svájcba utaztak, majd Olaszországban telepedtek le. Itt életének minden fon-
tos budapesti helyszínének megpróbálta megkeresni ottani megfelelőjét, a várost ma-
gát a Rózsadombhoz hasonlította.

19�2-ben végül elhagyták Olaszországot és New Yorkba költöztek, mert úgy gondolta, ott
kevésbé érzi majd magát kívülállónak. Azonban az európai gyökerektől való elszakadás
nagyon megviselte. Így fogalmazta meg érzéseit naplójában: „Tizedik éve élek itt és nem
vagyok egészséges; az epém, a gyomrom lázadozik; a napot üresnek érzem, dolgozni nem
tudok – én, aki minden élethelyzetben tudtam dolgozni eddig, az ostrom idejében is! Mi
az, amit nem bírok Amerikában? Nincs más válasz, csak ez: a lélektelenség. […] Új hazát
nem lehet keresni. Csak pénzt lehet keresni, s a pénz birtokában tartózkodási helyet.”

Az 19��-os eseményeket nagy reményekkel követte és mivel bízott benne, hogy sze-
retett hazája végre felszabadul a megszállás alól, november �-án Európába repült.
Azonban mikor megérkezett Münchenbe, értesült a lesújtó fordulatról. Dühös volt a
nyugati hatalmakra, amiért nem nyújtottak segítő kezet Magyarországnak, így elvetet-
te az Európába való visszaköltözés gondolatát. A következő évben felvette az amerikai
állampolgárságot és bár egy időre ismét Olaszországba költözött, végül San Diegoban
telepedett le élete fennmaradó részére.

Márai végül életének több mint felét töltötte hazáján kívül. Bár az 19�0-as évekre már
az ország egyik legelismertebb írójának számított, mikor elhagyta Magyarországot, tu-
datosan kiiktatták műveit a magyar irodalmi életből. Az emigrációs létbe soha nem
nyugodott bele, úgy érezte, nincs a helyén és folyamatosan kereste a visszatérés lehe-
tőségét. Az elkeseredettség és az otthontalanság érzése is hozzájárult ahhoz, hogy
19�9-ben egy pisztolylövéssel véget vetett életének.
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Si pensamos en Márai, mucha gente inmediatamente piensa en el dolor patriótico de
la emigración. El escritor, nacido en Kassa, se convirtió miembro del Partido Comu-
nista por un periodo corto, por lo que después de la caída del Consejo de la República,
comenzó a pensar en dejar su tierra natal por temor a represalias. Después de una lar-
ga lucha, decidió emigrar. Primero se mudó a Leipzig y luego a Berlín, donde se con-
virtió en miembro permanente del personal de varios periódicos locales importantes.
Buscaron sus escritos tanto en Alemania como en Praga, viajó mucho y se convirtió en
ciudadano del mundo a través de su trabajo. También fue durante este período que co-
noció a su esposa, con quien se mudó a París en 192�. En lugar de las pocas semanas
planeadas originalmente, se quedaron en la ciudad durante varios años, ya que real-
mente les gustaba la vida allí, a pesar de que se sentían extraños todo el tiempo.

Regresaron a casa por un tiempo después del período de París, pero después de la ocu-
pación alemana, su situación empeoró ya que tuvieron que esconderse debido a la as-
cendencia judía de su esposa. Primero viajaron a Suiza y luego se establecieron en Ita-
lia. Allí trató de encontrar el equivalente de todos los lugares importantes de Budapest
en su vida, comparando la ciudad misma con Rózsadomb.

En 19�2, finalmente dejaron Italia y se mudaron a Nueva York porque Márai pensó
que allí se sentiría menos extraño. Sin embargo, la ruptura con las raíces europeas lo
derrumbó. Lo puso en su diario: “He estado viviendo aquí durante diez años y no es-
toy sano; mi bilis, mi estómago se rebelan; Siento que el día está vacío, no puedo tra-
bajar, yo, que he podido trabajar en todas las situaciones de la vida hasta ahora, ¡incluso
durante el asedio! ¿Qué no puedo soportar en América? No hay otra respuesta que es-
ta: falta de alma. […] No se puede buscar una nueva patria. Solo puedes ganar dinero
y luego tienes un lugar para permanecer si ya lo tienes”.

Siguió los acontecimientos de 19�� con grandes esperanzas y, confiado en que su ama-
da patria sería finalmente liberada de la ocupación, voló a Europa el � de noviembre.
Sin embargo, cuando llegó a Múnich, se enteró del devastador giro. Estaba enojado con
las potencias occidentales por no haber ayudado a Hungría, rechazando así la idea de
regresar a Europa. Adquirió la ciudadanía estadounidense al año siguiente y, aunque
se mudó nuevamente a Italia por un tiempo, finalmente se estableció en San Diego
por el resto de su vida.

Márai finalmente pasó más de la mitad de su vida fuera de su tierra natal. Aunque era
uno de los escritores más respetados del país en la década de 19�0, cuando abando-
nó Hungría, sus obras fueron deliberadamente excluidas de la vida literaria húngara.
Nunca se apoyó en la existencia de la emigración, se sentía fuera de lugar y buscaba
constantemente un camino de regreso. Los sentimientos de desesperación y falta de
vivienda también contribuyeron al final de su vida en 19�9 con un disparo de pisto-
la.
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Mivel megfogadta, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, nem
járul hozzá művei kiadásához az országban, csak 1990-ben, halála után adták ki újra
életműsorozatát.

Karády Katalin

A nemzet kiemelkedő színésznőjének, a különleges
szépségű Karády Katalinnak nem volt újdonság a kül-
földi élet, hiszen fiatalkorában öt éven keresztül Svájc-
ban és Hollandiában nevelkedett. A bájos hölgyet egy
újságíró fedezte fel egy budai mulatóban, akinek kö-
szönhetően 2� évesen színészi tanulmányokba kez-
dett. 19�9–19�1 között a Pesti és a Vígszínházban ját-
szott, majd mozifilmekben kapott szerepet: kilenc év
alatt húsz filmfőszerepben láthatta őt a magyar kö-
zönség.

Bár hamarosan a kor ünnepelt dívája lett, emberségét
mindvégig megőrizte. A nyilasokat ékszereivel veszte-
gette meg, hogy egy zsidó gyerekcsapatot megment-

sen a kivégzéstől. A gyerekeket a háború végéig saját lakásán gondozta.

Azonban a sors nem viszonozta odaadását. Gyengéd szálak fűzték ugyanis Horthy Mik-
lós kémfőnökéhez, Ujszászy István tábornokhoz, akinek hamarosan jegyese lett, ami
miatt a német megszállást követően egyre inkább ellehetetlenítették. Dalait és filmjeit
levették a műsorról, új filmjének forgatását leállították. A Gestapó kémkedéssel gya-
núsította, elfogták és három hónapon keresztül kínozták, lakását pedig ez idő alatt tel-
jesen kifosztották.

Nem maradt más választása, mint elhagyni hazáját. 19�1-bn egy embercsempész se-
gítségével illegálisan kelt át Ausztriába. Február 20-án érkezett Grazba, ahol rokonok
bújtatták. Innen Salzburgba, később Svájcba költözött, majd egy év elteltével Brüsz-
szelbe ment tovább. Otthon maradt rokonai megtorlásban részesültek tette miatt, meg-
fosztották őket házuktól, kitelepítették őket, édesanyja bele is halt a megaláztatásba.

19��-ban érkezett a brazíliai São Paulóba ahol divatáru-üzletet nyitott. Azonban 19��-
ban megkapta az amerikai vízumot és New Yorkba távozott. Itt már nem tudta folytat-
ni művészi karrierjét, ezért kalapszalont nyitott és ebből élt élete végéig.

Magyarországra többet nem tért vissza, mikor hetvenedik születésnapjára meghívták
az országba, csak egy kalapot küldött maga helyett. Azonban 1990-ben bekövetkezett
halála után hamvait hazahozták, a Szent István Bazilikában ravatalozták fel őket, majd
a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 2011-ben tiszteletére létrehozták
a Karády Katalin Múzeumot Budapesten.
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Como juró que mientras las tropas que ocupaban Hungría estuvieran presentes, no
contribuiría a la publicación de sus obras en el país, no fue hasta 1990, después de su
muerte, que se relanzó su serie de obras de vida.

Katalin Karády

Para la destacada actriz de la nación, Katalin Karády, con
su especial belleza, no fue una novedad vivir en el ex-
tranjero, ya que se crió en Suiza y Holanda durante cinco
años en su juventud. La encantadora dama fue descu-
bierta por un periodista en un bar de Buda, gracias a quien
inició sus estudios de actuación a los 2� años. Entre 19�9
y 19�1 actuó en los Teatros Pesti Színház y Vígszínház, y
luego en los cines: en nueve años, el público húngaro pu-
do verla en veinte papeles principales de películas.

Aunque pronto se convirtió en la célebre diva de la época,
mantuvo su humanidad en todo momento. Sobornó a los

nyilas con sus joyas para salvar a un grupo de niños judíos de la ejecución. Cuidó de
los niños en su propio apartamento hasta el final de la guerra.

Sin embargo, el destino no correspondió a su devoción. Se enamoró del jefe de espías
de Miklós Horthy, el general István Ujszászy, quien pronto se convirtió en su prometi-
do, por lo que le hicieron cada vez más imposible la vida después de la ocupación ale-
mana. Sus canciones y películas fueron retiradas del cartel y se detuvo el rodaje de su
nueva película. La Gestapo la sospechó de espionaje, la capturó y torturó durante tres
meses, tiempo durante el cual su apartamento fue completamente saqueado.

No tuvo más remedio que dejar su tierra natal. En 19�1, con la ayuda de un traficante
de personas, se trasladó ilegalmente a Austria. Llegó a Graz el 20 de febrero, donde fue
escondida por familiares. De allí se trasladó a Salzburgo, luego a Suiza y un año des-
pués, se fue a Bruselas. Sus familiares que se quedaron en casa fueron objeto de re-
presalias, los privaron de su casa, los desalojaron y su madre murió de la humiliacion.

Llegó a São Paulo, Brasil en 19�� donde abrió una tienda de moda. Sin embargo, en
19�� recibió una visa estadounidense y se fue a Nueva York. Ya no pudo seguir su ca-
rrera artística allí, por lo que abrió un salón de sombreros y vivió de él por el resto de
su vida.

No regresó a Hungría nuevamente. Cuando fue invitada al país por su septuagésimo
cumpleaños, solo envió un sombrero en su lugar. Sin embargo, después de su muerte
en 1990, sus cenizas fueron llevadas a casa y después de una misa en la Basílica de San
Esteban, las enterraron en el cementerio Farkasréti. En 2011, se estableció en Buda-
pest el Museo Katalin Karády en su honor.
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Simon Gyuri:
Szenvedély és büszkeség a magyar bélyeggyűjtés iránt

1���-ben kezdték el használni Magyarországon a bélyegeket. Az 1���-as forradalom
és szabadságharc után tapasztalt passzív ellenállás következtében vezették be őket,
abban az évben amikor a magyar államot helyreállították, és amikortól 191�-ig Ferenc
József császár lett az uralkodó. Az első magyar bélyeg éve az az év volt, amely során az
Osztrák Monarchiával megállapodást kötöttünk egy sajátos birodalmi kettősség felé-
pítéséről. Az Andrássy által elért egyezményeknek megfelelően a postai szolgálatokat
szétválasztották, és Magyarország úgy döntött, hogy saját postai szignót nyomtat. No-
ha nem rendelkeztek a nyomtatásukhoz szükséges gépekkel, a bélyegeket a bécsi ál-
lami nyomdán készítették el, és 1���. június 1-jén a császár profiljával ellátott 2-�-�-
10 és 1� krajcáros bélyegek kerültek forgalomba. A 2� és �0 krajcárosok 1���. szep-
tember 1-jén jutottak el a magyar publikumhoz.

Így kezdődött a magyar bélyeggyűjtés története, amely ma már több mint 1�0 éve lé-
tezik.

Személyes történetem a magyar bélyegek gyűjtésével

Minden azon a napon kezdődött, amikor 12
éves koromban anyai nagymamám, Nagy
Julianna, egy vasárnap számtalan boríték-
kal fogadott, a rájuk ragasztott bélyegekkel
együtt, amelyeket egy év alatt kapott né-
hány Európában és az Egyesült Államokban
élő rokonától.

Legnagyobb meglepetésemre végignézhet-
tem, ahogy a nagymamám házi módszerrel
eltávolítja a borítékokra tapadt bélyegeket,
úgy, hogy egy edény forró víz fölött az ab-
ból felemelkedő gőz segítségével levonta
őket.

Abban a pillanatban drága Juliana nagymamám bíztatásának köszönhetően megkez-
dődött a szenvedélyem a bélyeggyűjtés iránt.

Az évek során tinédzserként rájöttem, hogy a magyar bélyegek a legvonzóbbak számom-
ra, és úgy döntöttem, hogy az 19�0-es és 19�0-as évek közötti, Magyarországról szárma-
zó bélyegeket fogom gyűjteni. Hamarosan felvettem a kapcsolatot Córdoba város bélyeg-
gyűjtőivel, különösen a Szmidt családdal, akiknek rengeteg anyaga volt Magyarországról,
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Gyuri Simon:
Pasión y orgullo por la filatelia húngara

El año 1��� marca el inicio del uso del sello en Hungría. Se fraguó tras una pasiva re-
sistencia que vivió el país tras la denominada guerra de la independencia de 1���,
ese año se restauraba el Estado Húngaro y el Emperador Francisco José gobernaría en-
tre 1��9 y 191�. El año del primer sello húngaro fue en el que se llegó el acuerdo con
la Monarquía austríaca para montar la peculiar dualidad imperial. De acuerdo con los
pactos alcanzados por Andrássy, los servicios postales se separaban y Hungría tomo
la decisión de imprimir sus propios sellos postales. Si bien no tenía la maquinaria pa-
ra su impresión, los sellos se harían en la Imprenta Estatal de Viena y el 1 de Junio de
1��� comenzaron a circular a los efectos con el perfil del Emperador y faciales de 2-
�-�-10 y 1� krajcár, los de 2� y �0 llegarían al público magyar el 1 de septiembre de
1���.

Así se da inicio a la historia de la filatelia húngara que ya lleva más de 1�0 años de
existencia.

Mi historia personal con la colección de sellos húngaros

Todo se inició el día que mi abuela materna
Juliana Nagy, cuando yo tenía apenas 12
años, me esperaba un domingo con una
cantidad innumerable de sobres de cartas
con sus respectivos sellos adosados que ella
había recibido en el transcurso de un año de
su gran cantidad de familiares que tenía tan-
to en Europa como en Estados Unidos.

Ese día muy grande fue mi sorpresa al ver
cómo mi abuela, con un método muy case-
ro, que consistía en hervir agua en una olla
y con el vapor que eso producía, retiraba las
estampillas adheridas a los sobres.

En ese momento y gracias al incentivo de mi querida abuela Juliana, se inició mi pa-
sión por coleccionar estampillas.

Al cabo de los años y ya adolescente descubrí que los sellos húngaros me resultaban
los más atractivos y tomé la decisión de coleccionar únicamente sellos de Hungría en-
tre los años 19�0 y 19�0. Rápidamente me contacté con casas de filatelia de la ciudad
de Córdoba, en especial la de la familia Szmidt que disponía de mucho material de
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és elkezdtem új bélyegek sorozatát megvá-
sárolni a hozzájuk tartozó blokkokkal
együtt, amelyeket akkor még frankban ha-
tározták meg az árát. Valahányszor volt
pénzem, hogy újakat vásároljak, mindig él-
tem a lehetőséggel. Másrészt minden is-
merősömet, aki Magyarországra utazott,
megkértem, hogy hozzon nekem olyan bé-
lyegeket, amelyeket Argentínában nem tud-
tam megvenni, és így növekedett a gyűjte-
ményem, amely a mai napig megvan, csak-
úgy, mint az irántuk érzett szenvedélyem.

Esztétikájukat tekintve a világ egyik legvonzóbbjának tartom a magyar bélyegeket a
témák sokfélesége, a papír és a ragasztó kiváló minősége miatt. Ha a magyar bélyeg-
gyűjtés egy igazán különleges évtizedét kéne kiemelnem, a 19�0-tól 19�0-ig tartó idő-
szak lenne az, mivel ekkor a magyar életet és a világ különböző történelmi és min-
dennapi témáit felölelő sorozatok rendkívül sokszínű skálája jelent meg. Végül sze-
retném megemlíteni, hogy a magyar bélyeggyűjtés történelmének ezen �0 évét alkotó
bélyegek nagy száma ellenére büszkén mondhatom, hogy a bélyegeknek körülbelül
�0% -a megtalálható a rendszerező dossziéimban. Remélem, az élet lehetőséget ad ar-
ra, hogy elérjem a 100% -ot gyűjteményemmel.

A mai idők virtuális valóságát illetően, amely a régi bélyegekkel ellátott leveleket vál-
totta fel, úgy gondolom, hogy a bélyeggyűjtés világa soha nem fog megszűnni, mert ez
egy olyan szenvedély, amelyet sokan megőriznek és átadnak a jövő generációinak.

19�0 - Árvíz
Inundación

19�0 - Művész
Artista

19�� - Repülőnap
Dia de Vuelo
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Hungría y empecé a comprar serie de se-
llos nuevos completos con sus respecti-
vos blocks, que por ese entonces se coti-
zaban en francos y cada vez que disponía
de un dinero para comprar lo hacía. Por
otra parte, cada persona conocida que
viajaba a Hungría, le pedía que me traiga
sellos que yo no conseguía en Argentina y
así fui armando mi colección, la cual has-
ta el día de hoy sigue vigente al igual que
esa pasión.

En relación a la estética de los sellos húngaros los considero uno de los más vistosos
del mundo por la gran variedad de temáticas que tienen, la excelente calidad de papel
y de la goma y si debo elegir una década particularmente especial de la filatelia hún-
gara es la de 19�0 a 19�0, de una extraordinaria variedad de series alusivas a distin-
tas temáticas históricas y cotidianas de la vida húngara y del mundo. Quiero por últi-
mo destacar que a pesar de la gran cantidad de sellos que componen esos �0 años de
historia de la filatelia húngara, tengo el orgullo de decir que tengo alrededor del �0%
de esos sellos en mis clasificadores. Ojalá la vida me dé la posibilidad de llegar al 100%
de la colección.

Con respecto a la realidad virtual de estos tiempos que corren, que han reemplazado
a las viejas cartas con estampillas, creo que el mundo de la filatelia nunca va a dejar de
existir porque es una pasión que muchos conservan y transmiten a generaciones ve-
nideras.

19�� - Virág
Flores

19�0 - Mátyás király
Rey Matías

19�0 - Halasi Csipke
Encaje de Halas
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19�� - Újjáépítés
Reconstrucción

19�2 - Ikarusztol az
Űrrakétáig - De Ícaro al

cohete espacial

19�2 - Chilei Labdarúgó
Világbajnokság - Copa

Mundial de Fútbol de Chile

19�� - Budapest
Hídjai - Los puen-
tes de Budapest

19�� - Tokioi
Olimpia - Juegos

Olímpicos de Tokio

19�� - Az űrkutatás
újabb eredmenyei -
Nuevos resultados...

19�� - Nyugodt
Nap Éve - Año del

sol tranquilo

19�� -
Universiade

19�� - Festmenyek
Pinturas

19�� - Festmény
Pintura

19�� - Mexikói
Olimpia - Olim-

piadas mexicanas
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19�9 - Apolo 11

19�� - Aerofila 19�� - Festmények
Pinturas

19�� - Fényes Adolf
Adolf Fényes

19�� -
Kodály Zoltán
Zoltán Kodály

19�9 - Bélyegnap
Día del sello

19�0 - Szent István
San Esteban

19�1 - Vadászati
Világkiállítás
Exposición

mundial de caza

19�� - Montreáli Olimpia
Olimpiade Montreal

19�� - Rubens
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Nastrai Julio: Családunk eredete
Köszönöm a meghívást, hogy részt vegyünk ebben a nagyszerű hírlapban! Egy rövid át-
tekintést szeretnék írni a családtörténetünkről.

A nevem Nastrai Julio, �� éves vagyok, Pablina Maistanasz házastársa vagyok és négy
gyermekünk van: Luis, Darío, Silvia és María Celeste, akiktől hét csodálatos unokánk
született.

Édesapám, Nosztray Lajos, az egykori Magyarorszá-
gon, az erdélyi Torda megyében született, 1���. au-
gusztus 2�-én. Itt tanult és dolgozott, szakmája
nyerges volt, főként a katonai területre vonatkozó
feladatokkal foglalkozott bőrgyártáson keresztül.
Szükséges tárgyakat készített, például lónyeregeket
a Magyar Honvédség számára.

Szüleinek, Nosztray Istvánnak és Csorba Ágnesnek
tizenkét gyermeke született, közülük öt csecsemő-
korban halt meg egészségügyi problémák miatt. A
megmaradt hét gyermek megérte a felnőttkort, ne-
vük: István, József, Ágnes, Lajos (apám), Anna, Ba-
lázs és Gergely.

A Trianoni Szerződés 1920-as aláírása után, amely új hely-
zetet teremtett azokkal az államokkal, amelyek a régi ma-
gyar királyságot váltották fel az Osztrák-Magyar Birodalom
eltűnése után, Romániához került szülővárosa. Apám pe-
dig nagyon nehéz és fájdalmas helyzeteket élt át, ami az
ott élő magyarokat súlytotta, ezért úgy döntött, hogy emig-
rál Argentínába.

Családja társasága és a spanyol nyelv ismerete nélkül, �2
évesen, 1929 szeptemberében érkezett Buenos Airesbe.

Később egy Corpus Christi nevű kisvárosban telepedett le Misiones tartományban. Ez
a hely az európai bevándorlók bölcsőjeként volt ismert, ahol sok „magyar honfitár-
sat”talált, akikkel nagy barátságokat kötött.

Ott töltötte élete nagy részét édesanyámmal, Bertolina Benitezzel, aki nála 21 évvel
fiatalabb volt. Hat gyermekük született: Ines, István, Julio (én), José, Francisco és Irma.
Mindketten kemény munkások voltak, művelték a földet, különösen a yerba mate ül-
tetvényeket, állatokat neveltek és méhészettel is foglalkoztak. Az egész család együtt-
működött a házimunkában és segítették egymást.
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Julio Nastrai: Orígenes de nuestra familia
Agradeciendo la invitación a participar de esta gran revista, escribo una breve reseña
de nuestra historia familiar.

Mi nombre es Nastrai Julio, tengo �� años de edad, estoy casado con Pablina Maista-
nasz y tenemos cuatro hijos: Luis, Darío, Silvia y María Celeste; y siete maravillosos
nietos.

Mi padre, Nosztray Lajos, nació en Torda región Er-
dély, en la antigua Hungría, el 2� de agosto de 1���.
Allí estudió y trabajó siendo su oficio talabartero,
desarrollando sus tareas especialmente para el ám-
bito militar con trabajos de manufactura del cuero y
fabricación de objetos necesarios como monturas
de caballos para el Ejército Húngaro.

Sus padres, Nosztray István y Csorba Ágnes, tuvie-
ron doce hijos, de los cuales cinco murieron en la
infancia por problemas de salud. Los siete hijos res-
tantes lograron sobrevivir, sus nombres eran: István,
József, Ágnes, Lajos (mi padre), Anna, Balázs y Ger-
gely.

Tras la firma del Tratado de Trianón en 1920 que estable-
ció la nueva situación de Europa con los Estados que habí-
an de reemplazar al antiguo reino de Hungría, después de
la desaparición del Imperio Austro-Húngaro y con ello, que-
dando su ciudad natal en poder de Rumania y atravesando
situaciones muy difíciles y dolorosas para todos los hún-
garos que allí vivían, mi padre decide emigrar a Argentina.

Sin compañía de su familia, a la edad de �2 años y sin conocimiento del idioma espa-
ñol, arribó a Buenos Aires en septiembre de 1929.

Se radicó más tarde en un pequeño pueblo llamado Corpus Christi en la provincia de
Misiones. Lugar que fuera conocido por ser cuna de inmigrantes europeos, en donde
encontró a muchos “paisanos húngaros” estableciendo grandes amistades.

Allí, junto a mi madre, Bertolina Benitez, quien era 21 años menor que él, transcurrió
la mayor parte de su vida. Tuvieron seis hijos: Inés, Esteban, Julio (yo), José, Francisco
e Irma. Ambos fueron muy trabajadores, cultivaron la tierra, especialmente con plan-
taciones de yerba mate, criaron animales y también se dedicaban a la apicultura. To-
da la familia colaboraba en las tareas hogareñas y de sustento familiar.
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Évekkel később apám egy nyergesboltot nyitott, a város főtere előtt, ahol ezt a mester-
séget óriási odaadással és odafigyeléssel végezte és nagy elismerésben részesült a vá-
ros lakói körében.

Emlékszem, hogy rövid ideig leveleket írt, és kapott is olyan rokonoktól, akik az akkor
már román területté vált Magyarországon tartózkodtak. Különösen tíz évvel fiatalabb
testvérével, Gergellyel tartotta a kapcsolatot, de apránként és az idő múlásával a leve-
lezés megszakadt.

Sajnos anyanyelvét nem adta át nekünk, ezért egyik gyermeke sem beszél magyarul.
Néhány szóra emlékszünk, amelyeket gyakran használt.

Teltek-múltak az évek, és a munkájuk miatt a gyerekek közül
többen Córdoba városába költöztünk. Később a szüleim is
Córdobába költöztek velünk, és itt halt meg először édesapám
19�� májusában, majd édesanyám 19�2 decemberében.

Az élettörténete miatt részemről mindig is kíváncsi voltam a
magyar kultúra és a gyökereim megismerésére, és emiatt ke-
restük meg 199�-ban a Córdobai Magyar Kört a családommal
együtt, hogy részt vegyünk a megbeszéléseken és az elvégzett
tevékenységekben. A mi csatlakozásunk egybeesett a klub
székhelyének megváltozásával, a Cerro de las Rosas szom-
szédságából az Argüello negyedbe.

Így történt, hogy 2000-ben a klub több tagjának, elsősorban a fordításokban elvégzett
segítségének köszönhetően először levélben, majd később e-maileken keresztül sike-
rült felvenni a kapcsolatot apám egyetlen rokonaival, akik Torda városában maradtak,
Gergely nagybátyám unokáival: Nosztray Erzsébettel és Ildikóval. Nagy lelkesedéssel,
boldogsággal és meglepetésekkel telve tartottuk fenn a kapcsolatot velük, ezáltal erő-
sítve a családi köteléket.

Kihasználva a lehetőséget, külön köszönetet mondok a Córdobai Magyar Körnek és a
Rákóczi Egyesületnek, hogy felajánlották egy álom valóra váltásának lehetőségét csa-
ládunk számára, vagyis, hogy Silvia lányom, unokámmal Didier-rel együtt megismer-
hette Magyarországot, az édesapám földjét.

Nagyon boldog és elégedett vagyok az általuk megélt csodálatos élmény és a magyar
rokonainkkal való találkozás óriási érzelmei miatt, amelyre annyira vágytunk. Fontos
volt számunkra, hogy megpróbáljuk fenntartani a magyar család szellemét, kölcsönö-
sen támogatva egymást és együttműködve a magyarokkal Córdobában, hogy tápláljuk
ezeket a gyökereket a minket egyesítő „identitás” elismeréseként.

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
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Años más tarde, mi papá abrió un local de talabartería, situado al frente de la plaza
principal del pueblo, realizando este oficio artesanal con enorme dedicación y esme-
ro, siendo muy reconocido por su trabajo entre los habitantes del pueblo.

Durante un breve tiempo, recuerdo que él escribía cartas, y recibía también, de fami-
liares que quedaron en su querida Hungría, ya para ese entonces territorio rumano.
Mantenía contacto especialmente con su hermano Gergely, diez años menor que él,
pero poco a poco y con el correr del tiempo, las cartas dejaron de llegar.

Lamentablemente, él no nos transmitió su lengua materna,
por esa razón ninguno de sus hijos hablamos el idioma hún-
garo. Sí, recordamos, algunas palabras que mencionaba a me-
nudo.

Pasaron los años y por razones laborales varios de los hijos
nos mudamos a la ciudad de Córdoba. Posteriormente, ellos
se trasladaron también a Córdoba junto a nosotros y aquí fa-
llecieron, primero, mi papá, en mayo del año 19�� y después
mi mamá en diciembre de 19�2.

Por esta historia de vida, en mi caso particular, siempre he tenido curiosidad de cono-
cer las raíces y cultura húngaras y fue en esa búsqueda con mi familia que nos acerca-
mos al Centro Húngaro de Córdoba en el año 199�, participando de las reuniones y
actividades realizadas en aquel entonces, coincidiendo con el cambio de la sede social
del club, de barrio Cerro de las Rosas a barrio Argüello.

Fue así que en el año 2000 y con ayuda de varios integrantes del club en las traduc-
ciones, a través de cartas, primero, y correos electrónicos después, logramos encontrar
a los únicos familiares de mi papá que quedaron en aquella ciudad de Torda, las nie-
tas de mi tío Gergely: Elisabeta e Ildikó Nosztray. Con gran emoción, sorpresa y felici-
dad mantuvimos contacto con ellas creciendo así un fuerte lazo familiar.

Por este motivo y aprovechando la oportunidad, agradezco especialmente al Córdobai
Magyar Kör y al Rákóczi Szövetség por brindar la posibilidad de hacer realidad un sue-
ño para nuestra familia y es que mi hija Silvia, junto a mi nieto Didier, pudieran cono-
cer Hungría y la tierra de mi padre.

Muy felices y con gran satisfacción por la maravillosa experiencia vivida por ellos y
por la enorme emoción del encuentro con nuestros familiares húngaros, tan anhelado
y esperado por nosotros es que intentamos mantener ese espíritu húngaro como fa-
milia, apoyando y también colaborando en la colectividad húngara de Córdoba a im-
pulsar estas raíces como reconocimiento de la “identidad” que nos une.

Muchas gracias a todos!
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Besenyi Zsuzsi: A szabadság nyomában –
Magyarországtól Córdobáig

Milyen öröm látni, ahogy egy élet születik! Milyen öröm látni egy olyan növényt, amely
idővel lombos fává válik, amely menedéket nyújt sok madár számára, árnyékot nyújt
a fáradtnak és az élet gyümölcsét adja az éhezőknek.

Egy fa élete hirtelen véget érhet, ledöntheti egy villám, lassan elvesztheti gyökerei ere-
jét, ezért kiszáradhat, vagy megsérülhet egy viharban, de életben marad, és minden új
ág felfelé, a nap felé növekszik tovább. Az is lehet, hogy a vihar kettétöri és a túlélésért
folytatott küzdelem után elveszíti erejét, gyökerei már nem nőnek tovább és lassan el-
hal.

Az emberi élet nemcsak nagyon hasonló, de egész pontosan megegyezik egy fáéval,
egy növényével – mindannyian azért érkezünk erre az életre, hogy teljesítsünk egy kül-
detést.

A Besenyi család eredete a XIX. század
végére nyúlik vissza, amikor dédapám,
Franzen Károly Péter családjával Új-Bes-
senyő, majd Temesvár városában telepe-
dett le. Nagyapám feleségül vette Scheer
Antoniát és � gyermekük született: Józsi,
Ida, Vilma és Károly, a legfiatalabb, a
nagyapám. 190�. április 2�-én született
Grabácon, a Temesvár melletti városban.

Dédapám egy általános iskola igazgatója volt, ahol dédnagymamám is tanított.

Azért, hogy jobb oktatásban részesülhes-
senek, Józsit és Karcsit közvetlenül az el-
ső világháború kitörése előtt a soproni ka-
tonai középiskolába iratták. Aztán pedig
a „Ludovika Akadémiában” folytatták fel-
sőbb tanulmányaikat, ahol gyalogos had-
nagyi rangot kaptak. Nagyapám, Károly
192�-ben. Sajnos a trianoni szerződés mi-
att Józsi és Karcsi nem tudtak visszatérni
szülővárosukba, amelyet Romániához
csatoltak, vagy meglátogatni szüleiket.
19��-ban Károly nagyapámat Szegedre
helyezték, ahol megismerkedett Katalin
nagymamámmal.
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Susie Besenyi: En huellas de la libertad –
de Hungría a Córdoba

¡Qué alegría ver nacer una vida! ¡Qué alegría ver a una planta que con el tiempo se con-
vierte en un árbol frondoso que da cobijo a muchos pájaros, sombra a los cansados y
frutos de vida para los hambrientos.

La vida de un árbol puede terminar repentinamente, mediante un rayo, puede termi-
nar lentamente perdiendo fuerzas en sus raíces y por lo tanto se va secando, o una tor-
menta lo tumba, pero sigue vivo y cada nueva rama crecerá apuntando hacia arriba,
hacia el sol. También puede ser que la tormenta lo llegue a arrancar y luego de una lu-
cha por subsistir, pierde fuerzas, sus raíces no alcanzan ya, y se muere lentamente.

La vida humana no solamente es muy parecida, sino que es exactamente igual a la de
un árbol, a la de una planta, todos venimos a esta vida a cumplir una misión.

El origen de la Familia Besenyi data de fi-
nes del Siglo XIX cuando mí bis abuelo
Franzen Károly Péter, con su familia se ra-
dicó en el pueblo de Új- Bessenyö y luego
en la ciudad de Temesvár. Mi bis abuelo
estaba casado con Antonia Scheer y tu-
vieron � hijos: Józsi, Ida, Vilma y Károly,
el más chico, mi abuelo. Él nació el 2� de
abril de 190� en Grabác, un pueblo cer-

cano a Temesvár. Mi bisabuelo era director de una escuela primaria donde mi bisabuela
también era maestra.

Para ofrecer una mejor educación a sus
hijos varones, Józsi y Karcsi siguieron sus
estudios en el liceo militar en Sopron, jus-
to antes que estallara la primera guerra
mundial. Luego siguieron sus estudios su-
periores en el “Ludovika Akadémia” don-
de se reciben de Teniente de Infantería.
Mi abuelo Károly en 192�. Lamentable-
mente, debido al tratado de Trianon, Józ-
si y Karcsi no pudieron volver a su pueblo
natal, ahora anexado a Rumania, ni a vi-
sitar a sus padres. En 19�� mio abuelo
fue trasladado a Szeged donde mi abuelo
Károly conoce a mi abuela Katalin.
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Ki volt Kató néni, ahogy mindenki Buenos Airesben hívta?

Teljes neve lófö dr. kibédi és makfalvi Varga Katalin
volt. Szülei szintén tanárok voltak, és mindkettejük
Erdély fővárosából, Kolozsvárról származott. � gyer-
mekük született. Amikor Kató nagymamám épp a
kolozsvári középiskolát fejezte be, Lajos dédapám
egy „meghívót” kapott, mint annak idején az összes
közalkalmazott, ami szerint esküt kellett tennie,
hogy a román király hűséges alattvalója lesz. Nem
volt hajlandó ezt megtenni, mivel már megesküdött,
hogy a magyar királynak lesz hű alattvalója. Ezért

arra bíztatták, hogy egy héten belül hagyja el szülővárosát. Elveihez hűen megerősí-
tette, hogy nem esküszik arra, hogy a román király hű alattvalója lesz, vagy, hogy el-
hagyja szülőföldjét. Így Kolozsvárról való távozása előtti napon megállt a szíve és az
előtt halt meg, hogy megérte volna a végzetes napot.

A körülmények miatt meghosszabbították a család tartózkodási jogát. Kató nagyma-
mám így tette le az utolsó vizsgáját, hogy megszerezze az alapképzését, és apja termé-
szetesen a koloszsvári temetőben maradt.

Kató nagymamám húgával és édesanyjával együtt „emigrált” Magyarországra, ponto-
sabban Szeged városába. Ott tanult a Bölcsészettudományi Karon, ahol 19�1-ben a leg-
nagyobb kitűntetéssel (summa cum laude) diplomázott a bölcsészettudományok dok-
toraként. Ezután elvégezte a magyar, német és francia nyelv és irodalom tanári szakot
is.



Revista Húngara de Córdoba Noviembre 2020

�9

¿Quién era Kato néni, como todos la llamaban en Buenos Aires?

Su nombre completo era lófö dr. kibédi és makfalvi
Varga Katalin. Sus padres también fueron docentes
y los dos eran oriundos de Kolozsvár, capital de Er-
dély. (Transilvania) Tenían � hijos. Cuando mi
abuela Kato estaba a punto de terminar su bachi-
llerato en Kolozsvár, mi bisabuelo Lajos, recibió una
“invitación” como todos los empleados públicos en
ese momento, que debía jurar a ser subdito fiel al
Rey de Rumania. Él se negaba a hacerlo, pues en su
momento había jurado a ser súbdito fiel al Rey de

Hungría. Por lo tanto lo intimaron que en un plazo de una semana abandone a su ciu-
dad natal. Él fiel a sus principios, afirmaba que no iba a jurar a ser súbdito fiel del Rey
de Rumania ni a abandonar su tierra. De esa manera, el dìa antes de tener que salir de
Kolozsvár tuvo un paro cardíaco y falleció sin esperar ese día fatal.

Les concedieron en estas circunstancias una prórroga para la familia. De esta manera
mi abuela Kató dio su último examen para recibirse de Bachiller y por supuesto su Pa-
pá quedó en el cementerio de Koloszsvár.

Mi abuela Kató junto con su hermana menor y su Mamá, “emigraron” a Hungría, más
precisamente a la ciudad de Szeged. Allí estudió en la Facultad de Filosofía y Letras
dónde y se recibió en 19�1 con la máxima distinción (summa cum laude) como Doc-
tora en Filosofía y Letras. Luego cursó el Profesorado de idioma y literatura húngara,
alemán y francés.
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19��-ban nagyszüleim, Károly és Kató Kecskeméten házasodtak össze, ahová nagya-
pámat áthelyezték, amikor a hadseregből a csendőrségre távozott, de most már Bese-
nyi néven, és nem mint Franzen.

Abban az időben a fegyveres és biztonsági tisztierők nagy részének német vezetékne-
ve volt. Így a két Franzen testvér „felkérést” kapott a vezetéknevük „magyarosítására”
is. A két testvér az általuk elfogadott vezetéknéven gondolkodva úgy döntött, hogy mi-
vel Mária Terézia idején a Franzen családot gyarmatosítóként Új Bessenyő kisvárosba
küldték, a Besenyit fogják új vezetéknévként elfogadni. Az „i” végződés azt jelenti, hogy
„erről vagy arról a helyről való”. Így nagymamámat eljegyezte Franzen Károly gyalogos
hadnagy, és feleségül vette a csendőrség hadnagya, Besenyi Károly.

19��. március 10-én született meg édesapám Besenyi Károly, négy évvel később pedig,
miután Szombathelyre költöztek, megszületett Botond nagybátyám is. Aztán egy ideig
Miskolcon éltek, ahol nagyapám 19��-ig a kriminológia professzora és a csendőrisko-
la igazgatója volt. Ekkor a trianoni békeszerződéssel Magyarországtól igazságtalanul
elvett területek egy részét ismét Magyarországhoz csatolták.

„Kárpátalja” (ami jelenleg Ukrajnához tartozik), így emlékszik édesapám a családi ki-
rándulásokra Kassára, ahol keresztszülei, Farkasék éltek. Kolozsvárra is elutazhattak
anyai nagymamájukhoz és Lajos nagybátyjukhoz. Szép családi emlékek, azok, ame-
lyeket apám a naplójában közöl, egészen 19��. március 19-ig, amikor egy kocsi jött
értük, mert orvoshoz kellett menniük, hogy megkapják a szamárköhögés elleni injek-
ciót. A sofőr nagy tisztelettel, de aggódva mesélte Kató nagymamámnak: Most igen, vé-
ge a békének – a németek betörtek Magyarországra.

A következő évek nagyon nehézek voltak, sokszor nagyanyám egyedül maradt két gyer-
mekével, és nem tudta, hol van Károly nagyapám. 19��. december 22-én vonattal men-
tek Németországba, és megérkeztek „Halle an der Salle”-ba. Apám ott járt negyedik osz-
tályába, és emlékszik, hogy nem füzete volt, hanem táblája és egy darab krétája. Miu-
tán a tanár jóváhagyta a feladatokat, törölhették azt és felhasználhatták a táblát a kö-
vetkező órán. Nagymamám a budapesti Orvostudományi Egyetem tanára volt. Évekig
tartó megpróbáltatások következtek, és Németországban egy „lager” tábort keresve
vándoroltak, amíg el nem jutottak a
„Schrabing”-ig. Az újratalálkozás Károly
nagypapámmal egy nagyon különleges
pillanat volt, amikor megkereste őket,
hogy elvigye őket Ausztriába. Kraigban
egy pajtában laktak. Apám emlékszik,
hogy hét kilométert sétált az iskolába
napsütésben, esőben vagy hóban, hogy
tovább tanuljon.



Revista Húngara de Córdoba Noviembre 2020

�1

En 19�� se casaron mis abuelos, Károly y Kató en Kecskemét, a dónde mi abuelo fue
trasladado al pasarse del ejército a la gendarmería, pero ya como Besenyi y no como
Franzen.

En esa época gran parte de los oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad, tenían
apellidos alemanes. Así a los dos hermanos Franzen también les llegó una “invitación”
para que “hungarizaran” su apellido. Los dos hermanos, al pensar en el apellido que
adoptarían, decidieron que como la familia Franzen en la época de María Teresa fue-
ron enviados como colonizadores al pueblito de Új Bessenyö, ellos adoptarìan como
nuevo apellido Besenyi. La terminación “i” indica “de” tal o cual lugar. Es así como mi
abuela se comprometió con el Teniente de Infantería Franzen Károly y se casó con el
Teniente de Gendarmerìa Besenyi Károly.

El 10 de marzo de 19�� nació mi padre Besenyi Károly y cuatro años más tarde, ya
trasladados en Szombathely nació mi tío Botond. Luego vivieron en Miskolc, donde
mi abuelo fue profesor de Criminología y Director de la Escuela de Gendarmería has-
ta 19��. En esa época se volvieron a anexar a Hungría algunos de los territorios injus-
tamente quitados a Hungrìa con el Tratado de Trianon.

“Kárpátalja” (actualmente anexado a Ucrania) y así mi padre recuerda paseos de fami-
lia a Kassa, donde vivían sus padrinos Farkas. También pudieron viajar a Kolozsvár a
visitar su abuela materna y a su tío Lajos. Lindos recueros de familia, son los que re-
lata mi padre en su diario, hasta el 19 de marzo de 19�� cuando un carruaje vino a
buscarlos, pues tenían que ir al médico para recibir la inyección contra la tos convul-
sa. El cochero, muy respetuosamente, pero preocupado, le comentó a mi abuela Kató:
Ahora sí, se terminó la paz- los alemanes han invadido Hungría.

Los años siguientes fueron muy difíciles, muchas veces mi abuela quedaba sola con sus
dos hijos sin saber dónde se encontraba mi abuelo Károly. El 22 de diciembre de 19��
tomaron un tren a Alemania, llegando a “Halle an der Salle”. Allí cursó mi padre su
cuarto grado y recuerda no haber tenido un cuaderno, sino una pizarrita y un pedazo
de tiza. Una vez que el maestro lo llegaba a visar, podían borrarlo y usarlo para la pró-
xima clase. Mi abuela era docente en de la Facultad de Medicina de Budapest. Siguie-
ron años de prueba continuaron, deambulando por Alemania en busca de un “lager”
campamento, hasta llegar a “Schrabing”.
El reencuentro familiar con Károly nagy-
papa fue un momento muy especial en el
que vino a buscarlos para llevarlos a Aus-
tria. En Kraig, vivieron en un granero. Mi
papá recuerda caminar tener que caminar
con sol, lluvia o nieve, siete kms a la es-
cuela para poder seguir estudiando.
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Azon év március 1�-ére, a magyar nemzeti ünnepre nagyon érzelmes ünnepnapként
emlékszik vissza. A hazafias érzelmek rendkívüli módon jelen voltak és különlegessé
váltak, ahogy az emberek a szabadságért küzdő magyar hősöket csodálták.

19�� augusztusában Klagenfurtba költöztek. Ott kezdett barátságot Mrs. Melville-lel,
aki Clarkston egy Glasgow közelében fekvő skót város szülöttje. Anne jóléti tiszt volt,
kapitányi ranggal. Feladata az volt, hogy megtartsa a hitet a fiatal katonákban. Itt ta-
lálkoztak Irvine atyával is, aki, mielőtt visszatért Nagy-Britanniába, ajánlólevelet adott
nekik, amely nagy hatással volt Argentínában bevándorlóként kezdődő életükre.

Apámmal 19��-ben meglátogattuk Anne Melville-t és családját és három hónapig lak-
tam náluk. Aztán 201�-ben, �0 évvel később visszatértem Clarkstonba, ezúttal Paula lá-
nyommal, és az 19��-ban kezdődő barátsági kötelékünk a mai napig tovább erősödik.

19�� végén nagyanyám azzal a hírrel ér-
kezett, hogy időpontot kapott egy talál-
kozóra a chilei konzullal, hogy ha elfo-
gadja őket, emigrálhassanak Chilébe. A
várakozás hónapjának megkezdése előtt
azonban a nagymamám, aki a Nemzetkö-
zi Menekültügyi Szervezetnél (IRO) dol-
gozott, megkapta a vízumot és a beván-
dorlási papírokat, és átadta az argentin

konzulátusnak, mivel Chile ideiglenesen leállította a bevándorlást, mivel több bajke-
verő is átszivárgott az első két kontingenssel. A kivándorlási vágy főként az európai ne-
héz gazdasági és társadalmi helyzetnek volt betudha-
tó. Botond nagybácsim nyolcszor ájult el az éhségtől.
Másrészt a „hidegháború” bizonytalansága és az, hogy
vajon tényleg fegyverszünet vette-e kezdetét, egy má-
sik nagy aggodalomra adott okot.

19��. december �-én az angol hadsereg teherautójá-
val Genovába indultak. Leírhatatlanok azok az érzel-
mek, amelyeket apám leír azzal kapcsolatban, hogy
először látta a tengert, és hogy tudták, végleg otthagy-
ják Magyarországot.

Ott felszálltak az Omar Bundy tábornok nevű hajóra,
amelynek célja a háború alatt észak-amerikai csapa-
tok szállítása volt. A hajó december 11-én hajózott ki
Genovából, és december 2�-án érkezett Argentínába.
Első heteiket a bevándorlóknak szóló szállodában töl-
tötték.
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El 1� de marzo de ese año, lo recuerda como un muy emotivo día de festejo del día pa-
trio de Hungría. El sentido patriótico se hizo muy presente y especial, en admiración
a los héroes húngaros que han luchado por la libertad.

En agosto de 19�� se mudaron a Klagenfurt. Allí comenzó una amistad con Mrs Anne
Melville, oriunda de Clarkston, una ciudad en las afueras de Glasgow, Escocia. Anne
era “welfare officer” con el grado de Capitàn. Su misión era mantener la fe en los sol-
dados jóvenes. Allí también conocieron al Padre Irvine, quien antes de volverse a Gran
Bretaña, les dio una carta de recomendación, que tuvo un gran impacto en el comien-
zo de sus vidas como inmigrantes en Argentina.

Con mi padre fuimos a visitar a Mrs Anne Melville y familia en 19��, donde viví con
ellos tres meses. Luego en 201�, �0 años más tarde, volví a Clarkston, en esa oportu-
nidad con mi hija Paula, y ese lazo de amistad que comenzó en 19��, siguió fortale-
ciéndose hasta el día de hoy.

A fines de 19�� mi abuela llegó con la no-
ticia que consiguió una entrevista con el
cónsul chileno para que los acepte y pue-
dan emigrar a Chile. Sin embargo, antes
de empezar el mes de espera, mi abuela
que trabajaba en la Organización Inter-
nacional de Refugiados, (IRO), consiguió
que los papeles de emigración con Visa,
pasaran al consulado de Argentina ya que

Chile detuvo temporariamente la inmigración por haberse filtrado varios agentes agi-
tadores en los primeros dos contingentes. El deseo de emigrar se debía fundamental-
mente a la difícil situación económica y social en Europa. Mi tío Botond se desmayó �
veces de hambre. Por otro lado la incertidumbre de la “guerra fría” y si realmente esta-
ban en una especie de “tregua” fue otra gran preocupación.

El � de diciembre de 19�� en un camión del ejército
inglés parten hacia Génova. Las emociones que des-
cribe mi padre al ver el mar por primera vez, y la nos-
talgia de dejar Hungría ya definitivamente, son indes-
criptibles.

Allí embarcaron en el barco General Omar Bundy, des-
tinado durante la guerra a transportar tropas nortea-
mericanas. El barco zarpó el 11 de diciembre desde
Génova y llegaron a la Argentina el 2� de diciembre.
Sus primeras semanas transcurrieron en el Hotel de
inmigrantes.
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A Buenos Aires-i kalandokat és kezdeti él-
ményeket hosszú lenne felsorolni. Apám
naplóját újraolvasva azonban mindig
gondoskodó embereket látok, akiket az
útjukba sodort az élet, akik bíztak bennük
és segítették őket a számtalan megpró-
báltatáson keresztül, amelyet át kellett él-
niük. Csodával határos módon apám és
Botond nagybátyám is megszerezték a
Cambridge-i Iskolai Diplomát a St. Al-
ban's College-ban. Aztán mindketten be-
fejezték egyetemi tanulmányaikat. Apám
CPA-ként és okleveles angol fordítóként,
nagybátyám pedig elektronikai mérnök-
ként.

19�2 végén nagyszüleim megszerezték
argentin állampolgárságukat. Ez nagyon
fontos volt, mivel a magyar kommunista

kormány parancsára minden olyan magyar állampolgár, aki 19��. december �1-e előtt
nem tért vissza, elvesztette magyar állampolgárságát, és így a menekültek ezrei közé so-
rolták őket állampolgárság nélkül.

Amikor nagymamám megkapta az állampolgársági levelét, elismertethette eredeti fi-
lozófiai és levéltudományi diplomáját is. Ez kapukat nyitott meg előtte, hogy megsze-
rezze az első állását a francia és a latin nyelv tanítása terén a Colegio Mentruytban.

Ott volt, a Mentruyt iskolában, hogy édes-
anyám évekkel később, 19��-ben beirat-
kozott diákként, és Kató nagymamám volt
a tanára. A családok mind magyar szár-
mazásúak voltak és barátságok szövőd-
tek. És ebből a barátságból született a szü-
leim közötti szerelem. 19��. december
21-én bejelentették az eljegyzésüket, és
19��. június 20-án összeházasodtak.
Nászútjukra Bariloche-be mentek, ahol
végül úgy döntöttek, hogy letelepednek.

19��. április 10-én született az idősebb testvérem, Karcsi, aki több mint 10 éve csa-
ládjával Kanadába költözött. Két évvel később, június �-én születtem meg én. Aztán
megszületett Sándor és 10 évvel később Zsófi, családunk legfiatalabb tagja.
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Las peripecias y sus comienzos en Bue-
nos Aires son largos de enumerar. Sin em-
bargo, releyendo el diario de mi padre,
siempre veo personas bondadosas que se
cruzaron en sus vidas, que confiaron en
ellos y los ayudaron en un sin número de
pruebas por los que tuvieron que pasar.
Milagrosamente tanto mi padre como mi
tío Botond terminaron su School Certifi-
cate de la Universidad de Cambridge en
el St. Alban´s College. Luego ambos ter-
minaron sus estudios universitarios. Mi
padre como Contador Público y Traduc-
tor Público de inglés y mi tío como Inge-
niero electrónico.

A fines de 19�2 mis abuelos gestionaron
su ciudadanía argentina. Esto fue muy
importante ya que por disposición del go-

bierno comunista húngaro, cualquier ciudadano húngaro que no haya vuelto antes del
�1 de diciembre de 19�� perdía su ciudadanía húngara, y así eran calificados como
otros miles de refugiados como sin ciudadania.

Al otorgársele a mi abuela su carta de Ciudadanía, en el rubro profesión, ella pudo ex-
hibir su título original como Doctora en Filosofía y Letras. Esto le abrió las puertas pa-
ra conseguir su primer trabajo como docente de francés y latín en el Colegio Mentruyt.

Fue allí, en el Colegio Mentruyt donde mi
mama, años más tarde, en 19�� ingresa
como alumna y mi abuela Kató fue su
profesora. Siendo ambas de origen hún-
garo, las familias comienzan a entablar
amistad. Y de esa amistad, nació el amor
entre mis padres. El 21 de diciembre de
19�� anunciaron su compromiso y se ca-
saron el 20 de junio de 19��. De luna de
miel fueron a Bariloche, lugar en el que
luego decidieron finalmente radicarse.

El 10 de abril de 19�� nació mi hermano mayor Karcsi, quien hace más de 10 años se
mudó a Canadá con su familia. Yo nací dos años más tarde, el � de junio. Luego nació
Sándor y 10 años más tarde, la pequeña de nuestra familia Zsofi.
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Lányi Mátyás: A Lányi család
Miskolczy János Máramarosszigeten született
190�-ben, ügyvéd volt és Fiumében dolgozott
mint kereskedelmi tanácsadó a Magyar Kon-
zulátusban. Bánlaky Etelkával házasodot ösz-
sze, aki Nagybecskereken született 190�-ben
és a Liszt Ferenc Zeneakadémián és a Bécsi
Kollegium Muzikumban végzett mint opéraé-
nekes. 19��-ban megszületet Miskolczy Dóra
Budapesten, János és Etelka lánya.

19�� decemberében a háború miatt felszáll-
tak az utolsó bécsi vonatra és elmenekültek
Budapestről. Csak nők, gyerekek és ápolónők
utazhattak. 2 napig tartott az út, mert sok sín
le volt bombázva és ezért a hátsó síneket elő-
re kellet állitani azért, hogy tovább tudjon

menni a vonat. Bécsben a Kollegium Muzikumban laktak nehány napig, majd sikerült
találkozniuk Jánossal Olaszországban, ahol aztán egy ideig laktak. Végül Franciaor-
szagban Le Havre kikötőjében a Groix hajóra száltak Argentína felé. Így mind a hár-
man 19�9 márciusában érkeztek Buenos Airesbe.

Az első évek nagyon kemények voltak, amíg el nem tudtak helyezkedni, megtanulni a
nyelvet és valamilyen állást, lakást szerezni. János a Palmolive cégben dolgozott ad-
minisztratív beosztásban. Etelka pedig éneket és zongorát tanított. A fővároson kívül ta-
láltak házat, Lomas de Zamora kerületben, Banfield negyedben.

Dóra apáca iskolába járt, első osztályba került, akkoriban csak magyarul és olaszul tu-
dott beszélni. A tanító néni nem értette, hogy miért nem tudott spanyolul. Tollba-
mondáskor persze mindig üresen adta be a lapot, és ezért kapott vissza értékelés he-
lyett egy óriási nagy piros kérdőjelet a füzetében. Szerencsére nagyon gyorsan megta-
nulta a spanyolt. Végzett mint tanítónő, majd az Állami Zeneakadémián mint tanárnő.
Angol nyelvet is tanított. Manapság magyar nyelvet tanít és írt egy könyvet „Mindena-
pi párbeszédek” a magyar nyelvtanuláshoz.

Lányi László Jozsef Vágújhelyen született 190�. június 2�-án. Mint mezőgazdasági mér-
nök dolgozott, a szülei a földeken földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. Volt
nekik egy cement téglagyáruk, szőlőültetvény és egy szeszfőzde. 19�1-ben Pozsony-
ban Izabella Rohlingal házasodott, aki Püspökfaluban született 191�-ben. Iza a magyar
független színházban szerepelt és operaénekes volt a Felvidéken. Két gyerekük született,
Lányi László Péter, 19�1-ben Pozsonyban és Lányi Éva 19��-ben Nagyszombaton.
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Matías Lányi: La familia Lányi
Juan Miskolczy nació en 190� en Máramarossziget. Se recibió
de abogado y trabajó como consejero comercial en el Con-
sulado Húngaro en Fiume, Italia en aquel entonces. Se casó
con Bánlaky Etelka que nació en 190� en Nagybecskerek. Se
graduó en la Academia de Música Liszt Ferenc de Hungría y
en el Musikum Kollegium de Viena Austria, como cantante
lírica. En 19�� nació su hija Miskolczy Dóra en Budapest.

En diciembre de 19�� tuvieron que abordar el último tren
que salía de Budapest hacia Viena para huir de la guerra, en
el que solo viajaban mujeres, niños y enfermeras. El viaje

duró 2 días debido a que constantemente las vías eran bombardeadas y debían re-
construirlas reutilizando las vías que iban dejando atrás. En Viena pudieron conseguir
alojamiento en el Musikum Kollegium, donde estudió Etelka. Luego se dirigieron a Ita-
lia donde pudieron reencontrarse con Juan. Aquí permanecieron � años y luego viaja-
ron a Francia y en la ciudad de El Havre zarparon en el barco Groix rumbo a Argentina
arribando a Buenos aires en marzo del 19�9.

Los primeros años en Buenos Aires fueron bastante duros para la familia hasta que se
pudieron adecuar a las condiciones, aprender el idioma, conseguir trabajo y un hogar.
Juan consiguió trabajo en la fábrica Palmolive, como administrativo. Etelka se dedicó
a enseñar música y piano. Consiguieron acomodarse en el barrio de Banfield, partido
de Lomas de Zamora.

Dora comenzó el primer grado en un colegio de monjas, solo hablando húngaro y un
poco de italiano. La maestra no entendía por qué ella no hablaba español y cuando le
tomaban dictado, por supuesto, entregaba la hoja en blanco recibiendo como devolu-
ción en su cuaderno un gran signo de interrogación en rojo por no haber escrito nada.
Por suerte aprendió el idioma rápidamente y se recibió como maestra de primaria, lue-
go profesora de música en el Conservatorio Provincial de Música, además enseñó In-
glés. En la actualidad enseña húngaro y escribió un libro para aprender el idioma “Diá-
logos Cotidianos Húngaros”.

Laszlo José Lányi nació el 2� de junio de 190� en la ciudad de Vágujhely. Trabajó co-
mo ingeniero agrónomo en las tierras de su familia, en agricultura y ganadería. Tení-
an una fábrica de ladrillos de cemento, viñedos y una destilería de alcohol. En 19�1 se
casó en Pozsony (Bratislava) con Isabela Rohling, quien nació en Püspökfalu en 191�.
Isabela formó parte del teatro independiente húngaro y fue cantante lírica en la región
norte que antiguamente perteneció a la “Gran Hungría”. Tuvieron 2 hijos Laszlo Pedro
Lányi, que nació en 19�1 en Pozsony y Eva Lányi en 19�� en Nagyszombat.
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Mikor hatalomra került a kommunista párt, kisajá-
tították az összes földet és emiatt Bregenzbe mene-
kültek, Ausztriába. De László Budapesten, a Mező-
gazdasági Minisztériumban szerzett munkát azzal a
reménnyel, hogy vissza tudja szerezni a csaladi föl-
deket és az otthonát. Sokszor ment át a „Vasfüg-
gönyön” Ausztriába a családot látogatni. Ahogyan a
helyzet megengedte, néha csak titokban sikerült át-
mennie, ahogy a filmekben, rendőrök elől bujdo-
kolt, erdőben, mocsaras talajon, és még a vonat szén
fülkéjébe elbújva is utazott.

Majd a háború után elhatározták, hogy Braziliába vándorolnak, de sajnos nem volt kvó-
ta ott, így csak Argentinába sikerült bevandorolniuk. Úgy gondolták, hogy Dél-Ameri-
kában talán lenne lehetősége az ő szakmájában dolgozni a mezőgazdaságban. 19��.
október 1�-án érkeztek Buenos Airesbe, a Nemzetközi Vöröskereszt General Omar Bun-
di nevű hadihajójával.

Az első hetekben a Bevándorló Hotelben laktak. Egy ingatlan iroda segített elhelyezni
őket, néha nemzetiség szerint sikerült elhelyezni az embereket különböző városi ne-
gyedekben. Először Olivos negyedben próbáltak keresni helyet, Martinez kerületben,
ahol sok magyar lakik. De sajnos nem volt már több bérelhető szabad lakás. Végül De-
voto negyedben sikerült házat bérelniük, ahol volt néhány magyar család szomszédjuk.

László mint bútorasztalos dolgozott, majd egy textilgyárban és Iza, felesége, mint var-
rónő a Gath y Chaves cégben. Majd kesőbb magyar tortákat sütöttek, és ebbő elég jól
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Cuando ingresaron los comunistas les expropiaron las
tierras de la familia y tuvieron que emigrar a Bregenz,
Austria. Pero Laszlo consiguió trabajo en el Ministerio de
Agricultura de Budapest, esperanzado de poder recupe-
rar y volver a sus tierras y a su hogar. Cruzó varias veces
la frontera “La Cortina de Hierro” para encontrarse con
su familia en Austria. Algunas veces solo podía viajar de
manera clandestina, tipo película, escondiéndose de la
policía, por los bosques, cruzando pantanos y hasta via-
jó escondido en el compartimiento de carbón del tren.

Al finalizar la guerra decidieron emigrar a Brasil, pero como no encontraron cupo, via-
jaron hasta la Argentina, pensando que como ingeniero agrónomo podía tener algún
futuro en Sudamérica. El 1� de octubre de 19�� a través de la Cruz Roja internacional
en el buque de transporte de guerra General Omar Bundi arribaron a Buenos Aires.

Las primeras semanas se alojaron en el Hotel de Inmigrantes. Representantes de in-
mobiliarias llevaban a los inmigrantes a distintos barrios en los que se agrupaban por
nacionalidades. Primero los llevaron al barrio de Olivos, Vicente López, donde se agru-
paban muchas familias húngaras, pero al no encontrar disponibilidad, optaron por el ba-
rrio de Devoto, donde encontraron familias húngaras recién llegadas entre sus vecinos.

Laszlo consiguió trabajo en una ebanistería y en una fábrica textil e Isa cosía para Gath y
Chaves. Más adelante comenzaron a hornear tortas húngaras, en lo que les fue bastante
bien por un tiempo. Isa horneaba y decoraba y Laszlo se encargaba de repartirlas en bici-
cleta. La “Dobos torta” era la más rica! Isa ya mayor, se sumó como enfermera voluntaria
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megéltek. Iza sütötte és László biciklivel szállította a vevőknek. Nagyon finom Dobos
tortát készített. Mikor Iza nagykorú lett, mint önkéntes ápolónő segített egy közeli kór-
házban. László fia mint geológus diplomázott az egyetemen és az Agua y Energia Elect-
rica cégben dolgozott �0 évig. Éva a Magyar Angol Kisasszonyok Iskolájában tanult,
Platanos negyedben, Berazategui kerületben. Ebben az iskolában tanított Máter Bo-
dolai is, aki magyar származású volt. Később műtéti műszerészként végzett és kerá-
miát és festést tanított.

19�� és �9 között nagyon sok magyar család érkezett Buenos Airesbe. Lassan kezdték
megismerni egymást, és így alakultak a különböző magyar egyesületek, ahol előadá-
sokat, vacsorákat, összejöveteleket rendeztek. Még egy magyar színház is volt, Haj-
mássy Miklós színész vezette. Máter Bodolai elkezdte a magyar cserkészmozgalmat és
nagy befolyása lett a magyar néptáncnak és népzenének, főleg a felvidékinek. 19��-
ban Máter Juhász elindította a magyar iskolát a „Zrínyi Ifjúsági Kört”. 19�0-ban Lanyi
Éva és László az első alommal érettségiztek. Majd elindult a „Regős” táncegyüttes és
több magyar egyházi egyesület is alakult.

Lányi László és Miskolczy Dóra cserkészkedtek, jártak magyar órákra és a táncegyüt-
tesbe. A Buenos Airesi Magyar Házban ismerkedtek meg és 19�1-ben megházasodtak.
Négy gyerekük született: István, Dóri, Mátyás és András. István Melbourne városban,
Ausztráliában lakik, Dóri és András Buenos Airesben, Mátyás pedig Córdoba városba
költözött 200�-ben.
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en un hospital cercano. Laszlo hijo se recibió de Geólogo y trabajó en Agua y Energía Eléc-
trica por �0 años. Eva estudió en el Colegio María Ward de la localidad Plátanos, partido
de Berazategui. En donde enseñaba la Hermana Mater Bodolai de origen húngaro. Luego,
estudió y se recibió de instrumentadora quirúrgica y enseñó además cerámica y pintura.

Durante los años 19�� y 19�9 arribaron a Buenos Aires muchas familias húngaras. De
a poco se fueron conociendo entre ellas, y comenzaron a reunirse y así surgieron las
distintas entidades húngaras. Se juntaban para dar presentaciones, cenas, reuniones,
etc. Hasta hubo un pequeño teatro húngaro dirigido por el actor Hajmássy Miklós. La
religiosa Hermana Mater Bodolai fue quien inició el movimiento Scout Húngaro y tam-
bién fue una gran influencia en el folclore húngaro enseñando canciones y bailes es-
pecialmente de la región del norte de Hungría. Por otro lado, en 19�� la Hermana Ma-
ter Juhász fue quien dio comienzo al “colegio húngaro” Zrinyi Ifjusági Kör, que hasta el
día de hoy se mantiene en Buenos Aires. En 19�0 Eva y Laszlo Lányi rindieron los exá-
menes de “bachillerato húngaro” que en aquel entonces se rendían por primera vez. Se
creó además el grupo de baile folclórico Regös y varias entidades religiosas.

Laszlo Lanyi y Dora Miskolczy participaron activamente en los campamentos scouts,
en las clases de húngaro, el grupo de baile y en muchas otras actividades. Se conocie-
ron en la Casa Húngara de Buenos Aires y en 19�1 se casaron y tuvieron � hijos: Este-
ban, Dóri, Matías y Andrés. Esteban vive actualmente en Melbourne, Australia. Dóri y
Andrés en Buenos Aires y Matías vive en la ciudad de Córdoba desde el 200�.
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Díaz Alicia: A kürtőskalács
Sziasztok kedves honfitársak! A Nostray család
szeretné megosztani veletek a finom, egyedülálló
és rendkívül hagyományos magyar receptet
(amely Erdélyből származik): a kürtőskalácsot!

Tipikus magyar finomság, melynek jellemzője,
hogy nyitott tűz fölé helyezett nyárshengeren sü-
tik. Vékony élesztővel megkeltett tésztaszalagból
áll, amelyet fahéjjal ízesítenek és amelyen cukor-
ral megszórva édes és ropogós kéreg képződik.

A kürtőskalács, a süteményfélét jelentő „kalács”
szóból állés a „kürtős” szóból áll, amely a ké-
ményre utal: hengeres, üreges alakjára és a füstre,
amely fölött készül.

Ennek az édességnek az eredete Erdélyben kere-
sendő, Románia egy olyan régiójában, amely nagy
magyar hagyományokra tekint vissza, hiszen a
múltban Magyarországhoz tartozott.

Amellett, hogy milyen finom a kürtőskalács, azt is el kell mondanom, hogy más ha-
gyományos ételekkel együtt a kürtőskalács hozott össze minket a közösségek ünne-
pén, hiszen az volt a feladatunk, hogy ezt a finomságot elkészítsük és prezentáljuk a kö-
zönség számára. Különösképpen meg szeretnék említeni néhány olyan embert, mint
Malén, Beatriz, Quimey, Maru, András, Matías, Atilio, Buba, Pablo, Misi, akik együtt vol-
tak velünk a közösségek fesztiváljának napjain. A célunk az volt, hogy a córdobai tár-
sadalom megismerje hagyományainkat, és tudja, hogy ebben a városban élnek ma-
gyarok, kultúrájukkal és hagyományaikkal együtt, amelyekre igazán büszkék vagyunk.
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Alicia Díaz: El kürtőskalács
Hola queridos compatriotas. La familia Nostray que-
ría compartir con ustedes la receta del riquísimo, in-
igualable y tan tradicional de Hungría (su origen es
de Transilvania): el kürtőskalács!

Es un dulce típico de Hungría y se caracteriza porque
se cocina con un cilindro unido a un pincho que se
pone sobre un fuego abierto. Consiste en una cinta fi-
na de masa con levadura, ligeramente condimenta-
da con canela y bien espolvoreada con azúcar for-
mando una corteza dulce y crujiente.

Kürtőskalács, palabra compuesta por “kalács” signi-
fica pastel y “kürtős” chimenea y su forma cilíndri-
ca, hueca y por el humo que sale cuando están re-
cién hechos.

El origen de este dulce se encuentra en Transilvania,
una región de Rumanía con mucha influencia hún-
gara debido a que en el pasado perteneció a Hungría.

Además de lo rico que es el Kürtőskalács debo decir que junto a otras comidas tradicio-
nales fueron el motivo para que con el trabajo de dicha tarea nos uniéramos como co-
munidad. Particularmente debo nombrar algunas de las personas como Malén, Beatriz,
Quimey, Maru, András, Matías, Atilio, Buba, Pablo, Misi, entre otros, que estuvieron junto
a nosotros trabajando los días de la Fiesta de Colectividades, codo a codo con el único fin
que es que la sociedad de Córdoba conozca nuestras tradiciones y que sepa que en esta
ciudad hay húngaros, con su cultura y tradiciones y de la cual estamos orgullosos de per-
tenecer.
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Hozzávalók:

A tésztához:

• �00 g liszt

• 1 tojás

• �0 g cukor

• �0 g vaj (helyettesíthető olajjal)

• 20 g élesztő

• 1�0 ml meleg tej

A botok és a tészta bekenéséhez:

• �0 g vaj

Az ízesítéshez:

• fahéj

• dió

• reszelt kókusz

• kakaó

• ropogós mogyoró

Most elmondom nektek, mi hogyan csináljuk. Első lépésként elkészítjük a tésztát: egy
kis tálban összekeverjük a tejet az élesztővel és a cukorral. Összekeverjük, amíg az élesz-
tő jól fel nem oldódik. Egy másik, nagyobb tálba tesszük a lisztet, egy csipet sót, az ola-
jat vagy vajat (mi általában olajjal készítettük) és a tojást. Ezeket az összetevőket jól
összekeverjük, és hozzáadjuk az élesztő, a cukor és a tej keverékét. Jól összegyúrjuk és
elkülönítünk egyenként kb. 100 gr-os kis tésztagolyókat. Miután egy ideig (kb. 1� per-
cig) hagytuk pihenni őket, kis csíkokat készítünk, egy tálcára tesszük és hűtőszek-
rényben hagyjuk őket. Közben meggyújtjuk a parazsat, és egy erre a célra elkészített
grillezőben elhelyezzük a botokat azért, hogy felforrósodjanak, majd később olajjal
megkenjük, hogy a tészta ne tapadjon a botra. Amikor a botok már forróak, kivesszük
a csíkokat a hűtőből. Minden botot becsomagoltunk egy szalaggal. Megkenjük olajjal,
és meghintjük cukorral. A grillezőben főzni kezdjük őket, és úgy forgatjuk őket, hogy
megsüljenek és hogy a rászórt cukor is karamellizálódjon. Miután a tészta jól megfőtt,
ízlés szerint megszórhatjuk fahéjjal, kakaóval, ropogós földimogyoróval vagy kókusz-
reszelékkel. Egy kis ütés segítségével levesszük a kész tésztát botról. Ehetjük így, vagy
tehetünk rá néhány gombóc fagylaltot is. A képeken láthatjátok a folyamatot.
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Ingredientes:

Para la masa:

• �00 gr de harina

• 1 huevo

• �0 gr de azúcar

• �0 gr de manteca (reemplazable por aceite)

• 20 gr de levadura

• 1�0 ml de leche tibia

Para untar los palos y el pastel:

• �0 gr de manteca

Para rebozar:

• canela

• nuez

• coco rallado

• cacao

• maní crocante

Les cuento cómo hicimos nosotros. Como primer paso preparamos la masa: en un bol pe-
queño mezclamos la leche con la levadura y el azúcar; lo mezclamos bien hasta que se di-
suelva bien la levadura. En otro bol más grande pusimos la harina, una pizca de sal, el
aceite o manteca (particularmente nosotros lo hacíamos con aceite) y el huevo. Mezclamos
bien estos ingredientes y le agregamos la mezcla de la levadura, azúcar y leche. Amasa-
mos bien y separamos pequeños bollitos de masa de aproximadamente 100 grs cada uno.
Después de dejarlos reposar un rato (1�minutos aproximadamente) hicimos pequeñas
tiras, las pusimos en una bandeja y las dejamos en la heladera. Por otro lado, encendimos
las brasas y en un chulengo preparado para este fin colocamos los palotes para que se ca-
lienten y posteriormente los untamos con aceite para que no se pegue la masa al palote.
Cuando estuvieron calientes los palotes, sacamos las tiras de la heladera. Envolvimos ca-
da palote con una tira para armar “la chimenea”. Lo untamos con aceite y lo rebozamos con
azúcar. Los pusimos a cocinar en el chulengo y rotándolos para que se vaya cocinando y
además se caramelice el azúcar con la que se rebozó. Una vez que se cocinó bien la masa
(caramelizada) lo rebozamos a gusto con canela, cacao, maní crocante o coco rallado. Con
un pequeño golpecito lo sacamos del palote. Puede comerse así o también se le puede po-
ner unas bochas de helado. En las imágenes podrán observar cómo fue este proceso.
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Gramajo Csáky Serena és Coty: Politikus szelet recept

Egy dédnagybácsikám könyvében találtuk ezt a receptet. Úgy gondoljuk, hogy ez a kis
könyv a ��-es év előtt jelenhetett meg. Vagy ő vagy dédnagymamám hozta Magyaror-
szágról. Mutatok nektek róla egy fotót.

Azonban ahogy múlt az idő, a családom néhány dolgot megváltoztatott az elkészítés
menetében.

Hozzávalók:
Tészta:
• ��0 gr élesztős lisztkeverék
• 220 gr vaj
• 120 gr cukor
• 1 tojás (egész)
• 1 púpozott evőkanál instant kávé
• 1 púpozott evőkanál keserű kakaó
• 1 citrom (héja és leve)
• Vanilincukor
Bevonó:
• Szilva- vagy málnalekvár (maximum 1/2 üveg)
• 1�0 gr cukor
• � tojás sárgája
• 1 teáskanál keserű kakaó
• 1 teáskanál instant kávé
• � tojás fehérje
• 100 reszelt vagy őrölt dió
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Serena y Coty Gramajo Csáky: Receta “Politikus szelet”

En el libro de un tío abuelo figura la receta. Creemos que es un librito de antes del año
��. Él o mi bisabuela lo trajo de Hungría. Adjunto foto del mismo.

A lo largo del tiempo ha ido sufriendo algunos cambios en mi familia.

Ingredientes:
Masa:
• ��0 gr harina leudante
• 220 gr manteca
• 120 gr azúcar
• 1 huevo (entero)
• 1 cucharada de café instantáneo (colmada)
• 1 cucharada de cacao amargo (colmada)
• 1 limón (ralladura y jugo)
• Vainillina
Cobertura:
• Dulce de ciruela o frambuesa (1/2 frasco como máximo)
• 1�0 gr azúcar
• � yemas
• 1 cucharita de cacao amargo
• 1 cucharita de café instantáneo
• � claras
• 100 gr nueces ralladas o molidas
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Az elkészítés menete:

A puha vajat apránként cukor hozzáadásával felverjük.
Hozzáadjuk a citromlevet, a kakaót, a kávét, 1 tojást, a citromhéjat és a vanilincukrot.
Apránként (lehetőleg szitálva) adjuk ezt a keveréket a liszthez és óvatosan összekever-
jük egy spatulával, amíg puha tészta nem lesz belőle.
Kinyújtjuk a tésztát és kivajazott-kilisztezett tepsibe rakjuk. Például 29 cm x 2� cm-es
méretűbe.
Ezután befedjük a tésztát egy vékony réteg lekvárral, amely nem túl folyékony, inkább
kemény.
Elkészítjük a bevonatot egy tálban úgy, hogy a sárgáját verés nélkül összekeverjük, ap-
ránként hozzáadva a cukrot.
Hozzáadjuk a kakaót és a kávét.
Egy másik tálban keményre verjük a tojásfehérjét. A tálban rétegesen diót adunk hoz-
zá, úgy, hogy a habcsókot össze ne törje.
A tésztát megkenjük lekvárral.
Közepes hőmérsékletű sütőben fél órán át sütjük. A tészta gyorsan ég, amikor ellenő-
rizzük, még úgy tűnhet, hogy nedves, de ez csak a lekvár miatt van és ezért megtévesztő.
Hagyjuk jól kihűlni, hogy négyzetekre vágható és tálalható legyen.
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Preparación:

Batir la manteca blanda agregándole azúcar de a poco.
Añadir el jugo de limón, el cacao el café ,1 huevo, la ralladura de limón y la vainillina.
Agregar a o anterior la harina de a poco (preferentemente tamizada), mezclándola sua-
vemente con espátula hasta formar una masa blanda.
Estirarla y colocarla en el molde enmantecado y enharinado. Ejemplo de molde apro-
ximadamente 29 cm x 2� cm.
Luego cubrir esa masa con una fina capa de mermelada que no sea muy líquida sino
más bien durita.
Preparar la cobertura en un bols mezclando sin batir las yemas agregándole de a poco
el azúcar.
Agregar el cacao y el café.
En otro recipiente batir las claras a punto nieve. Agregarle lo que está en el bols y las
nueces en forma envolvente para que no se aplastar el merengue.
Extender todo junto sobre la masa con su mermelada.
Llevar al horno mediano ½ hora. La masa se quema rápidamente ya que cuando veri-
ficamos está siempre húmeda por el dulce y engaña.
Dejar enfriar bien para poderla cortar en cuadraditos y servir.
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Pfeiffer Maria Cristina: Emlékeim a nagymamámról
Nincs sok emlékem nagymamámról,
Gepper Annáról, Pfeiffer Mihály feleségé-
ről, mert csak tíz éves voltam, mikor el-
hunyt és mivel messze lakott tőlünk, elég
keveset látogattuk egymást.

Az mesélte nekem, hogy fiatal korában a
családjának sok pénze volt, és olyan ház-
ban lakott, ami úgy nézett ki, mint egy
kastély. A házában mindig táncoltak és
mulattak, ő pedig zongorán játszott. Nő-

véreivel az ünnepek előtt az alagsorban ültek össze és az összes ruhájukat selyemszö-
vetből készítették, gyöngyökkel, ezüst és arany fonalakkal díszítve őket. Olyan cipőket
választottak, amelyek jól mentek a ruhákhoz. Minden egyes partira vadonatúj ruhát
készítettek új cipővel.

Sokszor énekelt nekem az ő nyelvén, én pedig nevettem és ját-
szottam vele. Egy dolog, ami mindig eszembe jut vele kapcsolatban
az az, hogy nem akartam tejet inni, ezért elvitt a boltba tejet vásá-
rolni, és arra késztetett, hogy igyam meg, az mondván: „idd meg a
tejet, drágám, mert ez a tej nagyon különleges, ez a tej egy fekete te-
hén fehér teje!” Mindig ezt mondta nekem.

Ezt a keresztet ő ajándékozta nekem, csak ez maradt tőle. Emlék-
szem, egyik nap bementem a hálószobájába, és ő sírva ült ott, ke-
zében egy halom levéllel. Megkérdeztem, miért sír és ő elmondta,
hogy egy nagyon szomorú levelet olvasott testvéreitől, akik ott ma-
radtak, ahol régen ő is lakott, és hogy sok testvérét elvitték a kon-
centrációs táborokba, háború volt, harcok folytak. Akkor hét-nyolc
éves lehettem. Amit nekem elmondott, az elég kevés volt, ezért ar-
ra kértem, olvassa fel nekem a leveleket, de így válaszolt: „Nem,
drágám, nagyon szomorúak.” És azt mondtam neki: „nem sírj,
nagymama!” „A testvéreim nagyon szenvednek”, mondta erre. És
akkor elfordítottam a fejem, azt kérdeztem tőle: „ó, nagymama, mi
ez a kereszt?” Aztán felállt és elmondta: „ez a kereszt több mint
száz éves, még sokkal több. Ez a kereszt nagymamáról unokára

száll, a nagymama mindig az unokájának adja. Én a nagymamámtól kaptam, én pedig
neked adom. De úgy kell majd vigyáznod rá, mint a szemed fényére, mert ez a kereszt
a családé.” Így adta nekem ezt a keresztet. Azóta mindig az otthonomban őrzöm, min-
dig velem van.
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María Cristina Pfeiffer: Mis recuerdos de mi abuela
No tengo muchos recuerdos de mi abue-
la, Anna Gepper, esposa de Miguel Pfeif-
fer, porque ella falleció cuando yo tenía
diez años y vivía lejos de nosotros y en
esa época nos visitábamos bastante po-
co.

Me contaba que cuando era joven su fa-
milia tenía mucho dinero y ella vivía en
una casa que era como un castillo. En su
casa siempre había baile y fiesta, ella to-

caba el piano. Ella y sus hermanas se juntaban en el sótano antes de la fiesta y hacían
todos los vestidos con telas de seda y los bordaban con perlas e hilos de plata y de oro.
Hacían los zapatos haciendo juego con los vestidos, y en cada fiesta se hacían un ves-
tido nuevo con unos zapatos nuevos.

Me cantaba canciones en su idioma, yo reía y jugaba con ella. Un
cosa que siempre me acuerdo en particular es que yo no quería to-
mar la leche, entonces me llevaba al almacén a comprar la leche y
me la hacía tomar y decía: "toma la leche mi amor porque esta le-
che es muy especial, esta leche es leche blanca de la vaca negra."
Siempre me decía eso.

Esta cruz me la regaló ella, es lo único que me quedó de ella. Re-
cuerdo un día entré en su dormitorio y ella estaba sentada lloran-
do con un montón de cartas en su mano. Yo le pregunté qué le pa-
saba. Entonces me dijo que estaba leyendo una carta muy triste
de sus hermanos que quedaron donde ella vivía y que muchos de
sus hermanos habían sido llevado a los campos de concentración,
había guerra, había lucha. Yo entonces tenía siete u ocho años. Lo
que ella me explicaba era bastante poco y entonces yo le decía “lé-
emelas, abuela”. Y entonces ella me decía “no, mi amor, son muy
tristes, muy tristes”, y yo decía “no llores, abuela”. “Es que mis her-
manos están sufriendo mucho”, me decía ella. Y despues yo giré la
cabeza y le dije: “ay, abuela, qué es esta cruz?” Entonces ella se le-
vantó y me dijo: “esta cruz tiene más de cien años, muchos más. Es-

ta cruz viene de abuela a nieta, siempre una abuela la regalaba a su nieta. Mi abuela me
la regaló a mí y yo te la regalo a vos. Igual tienes que cuidarla con todo tu corazón por-
que esta cruz es de la familia.” Así me regaló esta cruz y a partir de allí la tengo siem-
pre yo en casa y me ha acompañado siempre.
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Édesapámék tizenegyen voltak testvérek, apám volt a tizedik gyermek és Chacóban
született, Mezon de Fierróban. Csak a tizenegyedikként és a kilencedikként született
gyermek él még mindig. A koronavírus után szeretném, ha beszélgethetnék a két nagy-
nénémmel, hogy megkérdezzem őket, van-e valami más információjuk, hátha így még
valamit megtudhatok a nagyszüleimről.

Most szeretném veletek megosztani nagymamám egyik receptjét, a töltött káposztát.

Töltött káposzta
Hozzávalók:

• Káposzta levelek
• Víz
• Só
• Ecet

A töltelékhez:

• Darált hús
• Rizs
• Tojás
• Petrezselyem
• Fokhagyma
• Só
• Őrölt chili

A szószhoz:

• Hagyma
• Pépesített paradicsom
• Fűszerek

Elkészítés:

A káposztaleveleket áztassuk be forró vízben ecettel, hogy meglágyítsuk őket.
A töltelék elkészítése:
Összekeverjük a darált húst és a nyers rizst. Hozzáadjuk a tojást és a fűszereket, kéz-
zel összegyúrjuk a tölteléket és megtöltjük a leveleket. Kis töltelékgolyókat gyúrunk.
Készítsük el a mártást úgy, hogy a hagymát és a paradicsomot vékony csíkokra vág-
juk. Helyezzük a káposztába csomagolt golyókat a mártásra, úgy, hogy ne essenek
szét. Forraljuk, amíg a rizs és a hús jól meg nem fő és már lehet is enni!
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Mi padre tenía once hermanos, él era el número diez. Mi papá nació en Chaco, en Me-
zón de Fierro. Los numeros once y nueve son los únicos vivos. Despues del coronavi-
rus, me gustaría conversar con las dos tías y ver si ellas tienen algo más y así poder re-
cuperar algo más de mis abuelos.

Ahora quiero compartir con ustedes una de sus recetas.

Niño envuelto de repollo
Ingredientes:

• Hojas de repollo
• Agua
• Sal
• Vinagre

Para el relleno:

• Pulpa molida
• Arroz
• Huevos
• Perejil
• Ajo
• Sal
• Ají molido

Para la salsa:

• Cebolla
• Tomate triturado
• Condimentos

Preparación:

Remojar las hojas de repollo en agua hirviendo con vinagre para blanquearlas.
Preparación del relleno:
Colocar la pulpa molida y el arroz crudo. Agregar el huevo y los condimentos; amasar
la pasta con la mano y rellenar las hojas. Formar los niños envueltos. Preparar la salsa
cortando la cebolla en juliana y el tomate. Acomodar los niños sobre la salsa bien apre-
taditos para que no se desarmen. Dejar hervir hasta que el arroz y la carne estén bien
cocidos. Y a saborear!
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Mi történik a közösségben?
Bár október közepe óta már nem vagyok köztetek, az események zavartalanul folytak
tovább, hiszen már hozzá voltunk szokva eddig is, hogy mindent online csinálunk.

A hónap nagy részben az 19��-os forradalomról szóló megemlékezés köré szervező-
dött. Besenyi Zsuzsi a gyerekórákon elmesélte az iskolásoknak, mi történt a történel-
mi napon, a hírlapban a közösség a dátumhoz kapcsolódó saját történeteit publikáltuk,
a felnőtt órák tanulói pedig versrészleteket tanultak, hogy azokat a forradalom évfor-
dulóján adják elő. Hadd jegyezzem meg itt is, hogy mennyire büszke vagyok rájuk, ami-
ért alig fél év nyelvtanulás után bátran kiálltak és gyönyörű kiejtéssel elszavalták a ne-
kik szánt sorokat.

Október 2�-án egy nagyon megindító megemlékezésre gyűlt össze Dél-Amerika ma-
gyarsága. A műsor során, amelyet a KCSP ösztöndíjasok állítottak össze, a fő hangsúly
azokon a helyi, magyar gyökérrel rendelkező személyeken volt, akik 19�� során voltak
kénytelenek elhagyni Magyarországot. Két-három percben emlékeztek vissza a forra-
dalom napjaira, emigrációjuk történetére és első napjaikra Dél-Amerikában.

A videók között az ösztöndíjasok ismertették a forradalom történéseit, illetve a külön-
böző közösségek kreatív módokon emlékeztek meg a történelmi napról. A buenos ai-
resi Eduardo Bonapartian furulyázott, a chilei magyar közösség tagjai a magyarok vi-
lághimnuszát adták elő, a latin-amerikai magyar gyermekek pedig bemutatták a for-
radalommal kapcsolatos alkotásaikat. Megnézhettük, normális körülmények között
hogyan emlékeznek meg a különböző közösségek a nemzeti ünnepről, láthattunk fo-
tókat a ZIK évtizedekkel ezelőtti előadásaiból és a kortárs külföldi gondolkodóknak az
’��-os forradalommal kapcsolatos gondolatait is meghallgathattátok. A műsor végén
még egy plusz meglepetés is várt a nézőkre: a KCSP ösztöndíjasok adták elő a Ha én ró-
zsa volnék című dalt Lajtaváry Dani zenei kíséretével.

Igazán megindító volt látni, hogy majd’ �00-an voltunk jelen az eseményen, Mexikó-
tól kezdve Patagóniáig, de ennek ellenére, mindenkiből ugyanazok az érzések törtek elő
a műsor kapcsán: a hazaszeretet, a megbecsülés elődeink iránt és az összetartozás ér-
zése. Aki esetleg október 2�-án lemaradt a megemlékezésről, utólag is megnézheti azt
az uruguay-i Hogar Húngaro YouTube csatornáján.



Revista Húngara de Córdoba Noviembre 2020

��

¿Qué pasa en la comunidad?
Aunque ya no estoy con ustedes desde mediados de octubre, los eventos continuaron
ininterrumpidamente, ya que estamos acostumbrados a hacer todo virtualmente.

El mes se organizó principalmente en torno a la conmemoración de la revolución de
19��. Susie Besenyi contó a los escolares lo que sucedió en este día histórico en las cla-
ses de los niños, publicamos las propias historias de la comunidad relacionadas con
la fecha en la última revista, y mis alumnos de las clases de adultos aprendieron ex-
tractos de poemas para actuar en la conmemoración de la revolución. Permítanme se-
ñalar aquí lo orgullosa que estoy de ellos que, después de apenas medio año de apren-
der el idioma, se pusieron de pie con valentía y recitaron los versos destinados a ellos
con una hermosa pronunciación.

El 2� de octubre, los húngaros de América del Sur se reunieron para una conmemoración
muy conmovedora. Durante el programa, que fue compilado por los becarios del progra-
ma KCSP, el foco principal estuvo en aquellas personas con raíces húngaras que se vieron
obligadas a abandonar Hungría durante 19��. En dos o tres minutos recordaron los días
de la revolución, la historia de su emigración y sus primeros días en América del Sur.

Entre los videos, los becarios explicaron los hechos de la revolución y las diferentes co-
munidades recordaron el día histórico de manera creativa. Eduardo Bonapartian de Bue-
nos Aires tocó la flauta, miembros de la comunidad húngara en Chile interpretaron el
Himno Mundial de los Húngaros y los niños húngaros de América Latina presentaron
sus obras relacionadas con la revolución. Pudimos ver cómo las diferentes comunidades
suelen recordar el feriado nacional en circunstancias normales, pudimos ver fotos de
las conferencias de ZIK de hace décadas, y también pudimos escuchar los pensamien-
tos de pensadores extranjeros contemporáneos sobre la revolución del ��. Al final del es-
pectáculo, hubo incluso una sorpresa extra para el público: los becarios KCSP interpre-
taron la canción Ha én rózsa volnék con el acompañamiento musical de Dani Lajtaváry.

Fue realmente conmovedor ver que había casi �00 personas presentes en el evento,
desde México hasta la Patagonia, pero sin embargo, todos tenían los mismos senti-
mientos sobre el espectáculo: patriotismo, aprecio por nuestros antepasados y senti-
do de pertenencia. Cualquiera que se haya perdido la conmemoración del 2� de octu-
bre puede verla después en el canal YouTube del Hogar Húngaro del Uruguay.
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Egyetlen egy eseményünk maradt még
ebben az idényben. Legnagyobb örö-
münkre, a fiatalok egyre több érdeklődést
mutatnak a magyar sportok iránt, ezért
úgy gondoltuk, kérésüknek eleget téve,
egy, a témával foglalkozó előadással ör-
vendeztetünk meg titeket. Nem is akár
milyennel! A budapesti Fradi múzeumból
tart virtuális tárlatvezetést Tobak Csaba
múzeumvezető, aki az interaktív esemény
során szívesen fogadja majd kérdéseite-
ket a kiállított tárgyakkal és a focicsapat
történetével kapcsolatban. Várunk mind-
annyiatokat szeretettel erre a kivételes
programra!

Remélem, mikor pár nap múlva letelik
ösztöndíjas időszakom, akkor sem szűn-
nek meg az események és akár élő, akár
virtuális formában, de folytatjátok az én

ottlétem során megkezdett hagyományokat és összejöttök majd beszélgetni, főzni, kéz-
műveskedni vagy éppen olyan Magyarországgal kapcsolatos tudást megosztani, ami
mindenkit egy kicsit közelebb hoz az óhazához. Nemsokára jön a Mikulás, elérkezik az
adventi időszak majd pedig a karácsony, amelyek mind-mind kiváló alkalmat nyújta-
nak az együtt ünneplésre!

Mindeközben, bár látogatókat már egy ideje nem fogad, a Magyar Kör székháza sem áll
üresen, hiszen a közeljövőben jelentős változáson megy majd keresztül. Munkásem-
berek sürögnek-forognak a helyszínen, akiknek a segítségével megnagyobbodik a klub
konyhája, megszépül a focipályára vezető lépcsősor és a füves terület melletti támasz-
fal is megszépül. Ezúton is köszönjük a Bethlen Alapnak a támogatást, amely lehetővé
tette, hogy a klubunk a karantén alatt is tovább fejlődjön!
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Solo nos queda un último evento esta
temporada. Para nuestra mayor alegría,
los jóvenes están mostrando cada vez
más interés por los deportes húngaros,
por lo que pensamos que, cumpliendo
su solicitud, les deleitaríamos con una
conferencia sobre el tema. ¡Saben con
qué! Csaba Tobak, el director, ofrecerá
un recorrido virtual por el Museo Fradi
en Budapest. Recibirá sus preguntas so-
bre las exhibiciones y la historia del
equipo de fútbol durante el evento inter-
activo con gran entusiasmo. ¡Esperamos
verlos a todos en este programa excep-
cional!

Espero que cuando termine mi período
de becaria en unos días, los eventos no
van a terminar, ya sea en vivo o en for-
ma virtual, sino que continúen las tradi-

ciones que han comenzado con mi presencia y se van a unir para conversar, cocinar,
hacer manualidades o compartir conocimientos sobre Hungría que acercaran un po-
co a todos a su tierra natal. Mikulás llegará pronto, se acerca la temporada de Ad-
viento y luego la Navidad, ¡todo lo cual brinda una gran oportunidad para celebrar
juntos!

Mientras tanto, aunque hace tiempo que no recibe visitas, la sede del Centro Húngaro
tampoco está vacía, ya que disfrutará un cambio importante en un futuro próximo. Los
trabajadores se apresuran y giran en el sitio para agrandar la cocina del club, embelle-
cer el tramo de escaleras hacia el campo de fútbol y reconstruir el muro junto al área
de césped. ¡Gracias nuevamente al Fondo Bethlen Gábor por el apoyo que ha permiti-
do que nuestro Club continúe creciendo durante la cuarentena!
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Besenyi Zsuzsi: Gyermekórák

A magyarórák folytak tovább nagylelkesedéssel. Egyre több szót és mondatokat tudnak
a diákok már összeállítani. A hírlapunkban megosztott népmesék, kvízek, nyelvi játé-
kok kitűnő alapot képeznek az órákhoz.

A rajzolóversenyen is részt vettünk és nagy örömünkre, Albano Emma a nyertesek közzé
került. Könyvet kapott mint díj. Hálásan köszönjük Benedek Zsuzsinak aki engem kap-
csolatba állított Smuta Zsoltné Mariannával és ezen keresztül ezzel a kiváló tanítási tippel.

A fiatalokkal az 19��. oktober 2�-i törté-
nelmi eseményeket néztük át. A Szabad-
ság szerelem film alapján a kiváló vízi-
labda csapatról is volt szó, akik olimpiai
aranyérmet nyertek. A sport nagyon ér-
dekli őket, így Puskás Ferencet is bemut-
tatam nekik. Nagyon várjuk a Fradi Mu-
zeum virtualis eseményét, amit biztosan
nagy örömmel fognak hallgatni.

Francesco Pierotti születésnapja alkalmából a Barna örs találkozott, és felköszöntöt-
tük őt. Milyen nagy öröm volt látni egymást megint, az utolsó mendozai tábor után.
Szombaton csatlakoztak a fiatalokkal bundáskenyeret készítettünk. Milyen finom volt!
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Susie Besenyi: Clases para los niños

Las clases de húngaro continuaron con mucho entusiasmo. Los alumnos siguen apren-
diendo más palabras y frases. Los cuentos populares, los cuestionarios y los juegos de idio-
mas compartidos en nuestra revista fueron una base excelente para el uso de las lecciones.

También participamos en el concurso de dibujo y poesía recitada y para nuestra gran
alegría, los ganadores fueron anunciados: Emma Albano resultó ganadora de un libro.
Agradecemos a Zsuzsi Benedek por la capacitación de docentes de húngaro que dictó
en el AMIT, gracias a ella conocimos a Zsoltné Smuta Marianna.

Con los jóvenes, repasamos los hechos
históricos del 2� de octubre de 19��. El
video “Por el amor a la libertad” también
trataba del destacado equipo de waterpo-
lo que ganó la medalla de oro de las Olim-
piadas de 19��. El deporte les interesa
mucho, así que también conocieron a Fe-
renc Puskás. Estamos ansiosos por el

evento virtual del Museo Fradi que seguramente será un gran placer escuchar.

Con motivo del cumpleaños de Francesco Pierotti, nos reunimos en un zoom especial
el “Barna Örs”, para festejarlo. Qué placer fue volver a vernos, después del último cam-
pamento de La Diáspora en Mendoza. El sábado, los jóvenes se unieron a la clase de
húngaro y con ellos hicimos “Bundás kenyér”. ¡Qué delicioso estaba!
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Szeretnénk megköszönni
a vezetőségi csoportnak

a rengeteg segítséget, amelyet
az elmúlt év során nyújtottak.

Barátokkal mindig kellemes együtt dolgozni!
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Nos gustaría agradecer
al equipo del comision directiva por toda la ayuda

que nos brindaron
durante el año pasado.

¡Siempre es un placer trabajar juntos con amigos!
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Egy nyelv tíz változata: A magyar nyelvjárások
Amint azt ti is tapasztalhattátok, a magyar nyelv kimondottan egységes, így beszélői
minden nehézség nélkül megértik egymást. Mivel a magyar lakosság egy földrajzilag
kevéssé tagolt egységes területen él és az országon belül sem alakultak ki éles tarto-
mányi határok, a nyelv egységesülése nem ütközött különösebb akadályokba. Azonban,
mint minden nyelvben, a magyar nyelv esetében is kialakultak úgynevezett nyelvjá-
rások. Az eltérések legnagyobb részben a hangokban megfigyelhetőek, egy-két nyelv-
járásra sajátos szavak jellemzőek, amelyet nem találhatunk meg a köznyelvben, azon-
ban az irodalmi magyar nyelvtől egyikük sem mutat gyökeres eltérést. A magyar nyelv
a mai álláspont szerint tíz nyelvjárási régióra oszlik. Ezeket szeretném most bemutat-
ni nektek.

Az Ausztriával határos területeken megjelenő nyugat-dunántúli nyelvjárás feltűnő je-
lensége az l-ezés, vagyis az a jelenség, amikor „ly” helyett „l”-et ejtenek. Az itt általá-
nosan megjelenő palatalizáció miatt sokszor az írni szó helyett irnyi-t hallhatunk, a ka-
lapja helyett kalaptya-t és a jön helyett gyün-t. Ezen kívül kimondottan jellemző rá a zárt
„ë” hang és a német nyelv befolyása miatt sokszor a ja szóval helyettesítik az igen sza-
vunkat.

A közép-dunántúli–kisalföldi és a dél-dunántúli nyelvjárásokat külön dialektusként
tartjuk számon, bár nagyon sok mindenben hasonlóak. Különlegességük, hogy elkü-
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Diez versiones de un idioma: los dialectos húngaros
Como ya pueden haber experimentado, el idioma húngaro está claramente unificado,
por lo que sus hablantes se entienden sin ninguna dificultad. Como la población hún-
gara vive en un área uniforme geográficamente mal dividida y no hay fronteras pro-
vinciales definidas dentro del país, la homogeneización del idioma no encontró nin-
gún obstáculo particular. Sin embargo, como en todos los idiomas, los llamados dia-
lectos se han desarrollado en el caso del idioma húngaro también. La mayoría de las
diferencias se pueden observar en los sonidos, hay palabras específicas de uno o dos
dialectos, que no se pueden encontrar en el idioma estandarizado, sin embargo, nin-
guno de ellos muestra una diferencia radical con el idioma literario húngaro. Según la
posición de hoy, el idioma húngaro se divide en diez regiones dialectales. Me gustaría
presentarles estos ahora.

Un fenómeno llamativo en el dialecto transdanubiano occidental que aparece en las
áreas limítrofes con Austria es el l-e, es decir, el fenómeno de dejar caer „l” en lugar de
„ly”. Debido a la palatalización que es común aquí, a menudo podemos escuchar irnyi
en lugar de írni (escribir), kalaptya en lugar de kalapja (su sombrero) y gyün en lugar
de jön (venir). Además, la vaeriante cerrada de „ë” es muy caracteríistico de este dialecto
y debido a la influencia del idioma alemán, a menudo se reemplaza la palabra igen (sí)
con la palabra ja.
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lönül a nyílt „e” hang és a zárt „ë” hang és ezek közül a nyílt változat az, amelyik eltér
a köznyelvi kiejtéstől: a nyílt „e”-t a röviden ejtett „á”-hoz hasonlóan ejtik. Például az
embert inkább âmber-ként, az elmegyek inkább âlmegy-ként mondják ki. A szókincs
szempontjából az egyik legszínesebb nyelvjárási terület, sok szót kölcsönöz a délszláv
és a német nyelvekből, de belső fejlődése során is gazdagodott szókészlete.

A dél-alföldi nyelvjárás alatt a Duna–Tisza köze magyarországi és szerbiai területein és
a Bánság vidékén beszélt nyelvi változatot értjük. Legkülönlegesebb jellemzője, hogy
egy, az „e” és az „ö” közötti átmenetet képező hangot használnak rendszeresen. Az em-
ber-t embör-ként, a megitta szót mögitta-ként, a megette szót pedig mögötte-ként ejtik.

A palóc nyelvjárással Szlovákiában és Észak-Magyarországon találkozhatunk, a Duná-
tól és a Budapest-Cegléd-Szolnok vonaltól északra egészen a Tiszáig és a Sajó-Hernád-
medencéig. Ebben a nyelvjárásban a standard „a” hangot rövid „á”-nak ejtik, így lesz a
szamár-ból szâmâr, az almá-ból âlmâ és a nagy-ból nâgy. Azonban a standard „á” han-
got a palóc nyelvjárásban hosszan ejtik, majdnem úgy hangzik, mint a standard „ó”.
Másik különlegessége, hogy kiejtésben is megkülönbözteti a „ly” hangot a „j”-től.

A Tisza–Körös-vidéki nyelvjárásban gyakran előfordul az í-zés, tehát a standard „é”
hangot az „í”-hez hasonlóan ejtik. A néz helyett níz-t mondanak, a pénz helyett píz-t, a
félsz helyett fílsz-t. Debrecentől keletebbre számos esetben „e”-nek ejtik a standard „ö”
hangot: a sör-ből ser lesz, a pörkölt-ből perkelt és a megcsömörlött-ből megcsemerlett.

Az északkeleti nyelvjárásban, amihez Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs, és Haj-
dú-Bihar megyék egy része, illetve Szlovákia egy része tartozik, szintén előfordul az í-zés
és Szabolcsra kimondottan jellemző a kettőshangzós beszéd. A lót sokan lou-nak mond-
ják, a kőt köü-nek, a kéket pedig kéik-nek. Az igaragozás is eltérő helyenként, egyes szám
második személyben előfordul a tudol, mondol, fogol típusú ragozás, többes szám má-
sodik személyben pedig gyakran hallhatunk olyan szavakat, mint a jösztök. Szókincsé-
re jellemző, hogy a kukoricá-t tengeri-nek nevezik, a bab-ot paszuly-nak, az egres-t kösz-
mété-nek, illetve elterjedt kifejezés a megyünk nálatok a megyünk hozzátok helyett.
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Los dialectos de Transdanubia central - Kisalföld y Transdanubia del sur se consideran
dialectos separados, aunque son muy similares en muchos aspectos. Su peculiaridad
es que hay una distinción entre el sonido de la „e” abierta y el sonido de la „ë” cerra-
da, y la versión abierta de estos es la que se diferencia de la pronunciación coloquial:
la „e” abierta se pronuncia como la brevemente pronunciada „á”. Por ejemplo, se dice
ember (persona) más como âmber y elmegy (se va) más como âlmegy. En términos de vo-
cabulario, es una de las áreas dialectales más coloridas: presta muchas palabras del
eslavo del sur y del alemán, pero su vocabulario también se ha enriquecido durante su
desarrollo interno.

Con el dialecto de la Gran Llanura del Sur nos referimos a la versión lingüística que se
habla en las áreas húngara y serbia del área del Danubio-Tisza y en la región de Bán-
ság. Su característica más distintiva es que se utiliza con regularidad un sonido que
forma una transición entre „e” y „ö”. Ember (hombre) se pronuncia como embör, la pa-
labra megitta (se lo bebió) como mögitta y la palabra megette (se lo comió) se pronun-
cia como mögötte.

El dialecto Palóc se puede encontrar en Eslovaquia y el norte de Hungría, al norte del
Danubio y la línea Budapest-Cegléd-Szolnok hasta las cuencas de Tisza y Sajó-Her-
nád. En este dialecto, el sonido estándar „a” se pronuncia corto para „á”, de modo que
szamár (burro) se convierte en szâmâr, alma (manzana) en âlmâ y nagy en nâgy. Sin
embargo, el sonido estándar „á” se pronuncia largo en el dialecto Palóc, casi sonando
como el estándar „o”. Otra característica especial es que también distingue el sonido „ly”
de la „j” en la pronunciación.

En el dialecto de la región de Tisza - Körös, se produce un „í” a menudo, por lo que el
sonido estándar „é” se pronuncia de manera similar a „í”. Dicen níz en lugar de néz (mi-
rar), una píz en lugar de pénz (dinero), fílsz en lugar de félsz (tienes miedo). Al este de
Debrecen, en muchos casos, el sonido estándar de „ö” se pronuncia como „e”: sör (cer-
veza) se convierte en ser, pörkölt (estofado) en perkelt y megcsömörlött (disgustado) en
megcsemerlett.

En el dialecto del noreste, al que pertenecen los condados de Borsod-Abaúj-
Zemplén, una parte de los condados de Szabolcs y Hajdú-Bihar y una parte de Eslova-
quia, también se nota un „í” particular y Szabolcs se caracteriza especialmente por los
sonidos dobles. Muchos dicen ló como lou, kő como köü y kék como kéik. La conjugación
también varía de un lugar a otro, en el singular la segunda persona ocurren palabras
como tudol (sabes), mondol (dices), fogol (vas), y en el plural de la segunda persona a me-
nudo podemos escuchar palabras como jösztök (ustedes vienen). Su vocabulario se ca-
racteriza por el hecho de que kukorica (maíz) se llama tengeri, bab (frijoles) se llama
paszuly, egres (grosella) köszméte, y un término común es megyünk nálatok (vamos a us-
tedes) en lugar de megyünk hozzátok.
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A mezőségi nyelvjárás Románia magyarlakta területének nem székely részén megfi-
gyelhető. Itt gyakori, hogy az „o” hang helyett „a” hangot ejtenek. Így lesz az okos-ból
akas, a bogár-ból bagár, a malom-ból malam. Az „a” hang helyett viszont előfordul, hogy
annak magas változatát, az „á”-t ejtik. Különlegessége még az elbeszélő múlt idő hasz-
nálata, például a ment helyett mene, a jött helyett a jövék alakok gyakorisága.

A székely nyelvjárásra leginkább gazdag szókincse jellemző, csakúgy, mint a szófűzé-
se, a nemzedékről nemzedékre öröklődő, fordulatokban gazdag beszédmódja, amely
rengeteget merít népköltészetéből, a népdalok, népmesék, népballadák stílusából. Eb-
ben a nyelvjárásban az és kötőszavunkat teljesen felváltja a s szócska, szavai közül pe-
dig kitűnik az ott helyett használt ahajt, a krumpli helyett használt pityóka és a homá-
lyos helyett használt hínyáros.

Végül, de nem utolsó sorban, a moldvai nyelvjárás a magyar nyelv egyetlen teljesen
önállóan fejlődött dialektusa, amely már akár önálló regionális nyelvnek is tekinthe-
tő. Ez a nyelvjárás a középkori nyelvi formákat a mai napig őrzi. Számos szót és kifeje-
zést vett át a román nyelvből, de használ archaizmusokat és teljesen önálló csángó sza-
vakat is. Saját szavuk például a nyúl jelentésű filjesz, a mikor jelentésű hét és a tojás je-
lentésű csúkmony. Sokan sziszegő beszédként írják le, hiszen az „s” hangot sajátos mó-
don képzik és a „dzs” fonéma is gyakrabban fordul elő, mint az a nyelv standard for-
májában megszokott.
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El dialecto mezőségi se puede observar en la parte no Szekler del territorio de Ruma-
nia habitado por húngaros. Aquí es común pronunciar „a” en lugar de „o”. Entonces
okos (inteligente) será akas, bogár (escarabajo) será bagár, malom (molino) será malam.
Sin embargo, en lugar del sonido „a”, sucede que su versión alta, „á”, viene pronuncia-
da. Otra característica especial es el uso del tiempo pasado narrativo, por ejemplo, la fre-
cuencia de las formas mene en lugar de ment (fue), jövék en lugar de jött (vino).

El dialecto Szekler se caracteriza por su vocabulario rico, así como por su estructura de
palabras, su forma de hablar heredada de generación en generación, rica en giros y
vueltas, que se nutre mucho de su poesía popular, canciones populares, cuentos po-
pulares y baladas populares. En este dialecto, nuestra conjuncion és está completa-
mente reemplazada por la palabra s, y entre sus palabras se destacan el ahaj usado en
lugar de ott (allí), pityóka usado en lugar de krumpli (papas) y hínyáros usado en lugar
de homályos (oscuro).

Por último, pero no menos importante, el dialecto moldavo es el único dialecto des-
arrollado de forma completamente independiente del idioma húngaro, que incluso
puede considerarse un idioma regional independiente. Este dialecto conserva formas
lingüísticas medievales hasta el día de hoy. Tomó muchas palabras y frases del idioma
rumano, pero también usa arcaísmos y palabras csango completamente indepen-
dientes. Tiene sus propias palabras, por ejemplo, nyúl (conejo) es filjesz, mikor (cuan-
do) es hét y tojás (huevo) es csúkmony. Muchos lo describen como un discurso sibilan-
te, ya que la letra „s” está formada de una manera peculiar y el fonema „dz” también
ocurre con más frecuencia de lo habitual en la forma estándar del lenguaje.
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Hogy folytassam a magyartanulást?
Tippek a hatékony nyelvfejlesztéshez

Bár én nemsokára elbúcsúzom tőletek, ez
nem jelenti azt, hogy fel kell hagynotok a
magyar nyelv tanulásával. Éppen ellen-
kezőleg! A felszabadult időtöket olyan te-
vékenységekbe fektethetitek, amelyek
hozzájárulhatnak nem csak a nyelvtudás
fenntartásához, de a továbbfejlődéshez is.

Ebben a cikkben olyan módszereket szedtem össze nektek, amelyek segítségével ha-
tékonyan fejleszthetitek nyelvtudásotokat, akár napi néhány perc időráfordítással.

Az internet egy kincsesbánya

Bár tudom, hogy a hosszú karantén után már sokan rá sem bírtok nézni a digitális esz-
közökre, tagadhatatlan, hogy az internet a nyelvtanulási eszközök széles tárházát kí-
nálja, sokszor teljesen ingyen! Én mielőtt Argentínába érkeztem, a DuoLingo mobilte-
lefonos applikáció segítségével sajátítottam el a spanyol nyelv alapjait és úgy érzem,
a programnak köszönhetően egy igen erős kezdő nyelvtudással érkeztem az országba.

A DuoLingon keresztül beállíthatjuk, mennyi időt szeretnénk naponta rászánni a ta-
nulásra és az applikáció igényeinkhez és lehetőségeinkhez igazítja a megtanulandó
anyag mennyiségét. Minden nap az előző napokban megtanult leckékre építve tanít új
ismereteket, a hallgatási, szövegértési és szóhasználati készségek fejlesztését is szem
előtt tartva. Az appon keresztül olyan új barátokra is lelhetünk, akik ugyanazt a nyel-
vet tanulják, mint mi és a heti teljesítménytabella segítségével akár összemérhetjük
velük tudásunkat is.

Szintén hasznosak az olyan applikációk, amelyek napi rendszerességgel új szavakat
küldenek számunkra, majd ezeket gyakoroltatják be velünk. A HungarianPod-on ke-
resztül például a kedvenc szavainkből egy kattintással virtuális villámkártyákat ké-
szíthetünk, amelyek forgatása játékossá varázsolja a nyelvtanulást. Gondoljuk csak be-
le, napi 10-1� percet akár főzés közben vagy a buszra várva is rá tudunk szánni a nyelv-
tanulásra és az eredmény magáért beszél majd.

A YouTube-on is érdemes nézelődni, hiszen az elmúlt évek során rengeteg kezdemé-
nyezés indult Magyarországról, amelyek keretein belül lelkes fiatalok egy-egy téma kö-
ré nyelvtanuló videókat töltenek fel. Ezekben nyelvtani szabályokat magyaráznak el,
vagy csak új szavakat tanítanak a hallgatóknak. Egy ilyen csatornát indított a paraguayi
KCSP ösztöndíjas, Luci is Szórakozzunk 3 percet magyarul! néven. Az Assunciónban ké-
szített videóiban Luci különböző élethelyzetekben felmerülő szavakat gyakoroltat be,
kimondottan a dél-amerikai igényekhez igazodva.
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¿Cómo sigo aprendiendo húngaro?
Consejos para un desarrollo lingüístico eficaz

Aunque pronto me despediré de ustedes, esto no significa que tengan que dejar de
aprender húngaro. ¡Al contrario! Pueden invertir su tiempo libre en actividades que
pueden contribuir no solo a mantener las habilidades lingüísticas sino también a un
mayor desarrollo. En este artículo he recopilado métodos con la ayuda de quien pue-
den mejorar eficazmente sus habilidades lingüísticas, incluso con unos pocos minutos
al día.

La internet es un tesoro

Si bien sé que después de una larga cuarentena, muchos de ustedes ni siquiera sopor-
tan mirar más las pantallas digitales, es innegable que la internet ofrece una amplia ga-
ma de herramientas de aprendizaje de idiomas, ¡muchas veces completamente gratis!
Antes de llegar a Argentina, yo aprendí los conceptos básicos del idioma español usan-
do la aplicación del celular DuoLingo y siento que llegué al país con un nivel de prin-
cipiante muy fuerte gracias al programa.

A través de DuoLingo, podemos establecer cuánto tiempo queremos dedicar al apren-
dizaje cada día, y la aplicación ajusta la cantidad de material que debemos aprender a
nuestras necesidades y capacidades. Cada día, nos enseña nuevos conocimientos, ba-
sándose en las lecciones aprendidas en días anteriores, con un enfoque en el desarro-
llo de habilidades de escucha, comprensión y vocabulario. A través de la aplicación,
también podemos encontrar nuevos amigos que están aprendiendo el mismo idioma
que nosotros e incluso podemos comparar nuestros conocimientos con ellos utilizan-
do el marcador semanal.

También son útiles las aplicaciones que nos envían nuevas palabras a diario y luego
las practican con nosotros. A través del HungarianPod, por ejemplo, podemos crear tar-
jetas virtuales de nuestras palabras favoritas con un clic, cuya rotación hace que el
aprendizaje de idiomas sea divertido. Piénsenlo, podemos pasar de 10 a 1� minutos al
día mientras cocinamos o esperamos el autobús para aprender el idioma y el resulta-
do hablará por sí solo.

También vale la pena verlo en YouTube, ya que en los últimos años han habido muchas
iniciativas desde Hungría, en el marco de las cuales jóvenes entusiastas suben videos
de aprendizaje del idioma húngaro sobre un tema. En estos, se explican las reglas gra-
maticales o enseñan nuevas palabras a los estudiantes. Uno de esos canales fue lan-
zado por la becaria KCSP de Paraguay Luci, que se llama ¡Divirtámonos durante 3 mi-
nutos en húngaro! En sus videos hechos en Asunción, Luci practica palabras que surgen
en diferentes situaciones de la vida, específicamente adaptadas a las necesidades de
los de América del Sur.
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Találjatok egy nyelvi tandempartnert!

Nincs is jobb motiváció, mint ha azért tanulunk egy nyelvet, hogy egy számunkra ked-
ves emberrel meg tudjuk értetni magunkat. És ha még mi is tudunk neki segíteni saját
anyanyelvünk elsajátításában, akkor akár kétszer akkora is lehet a sikerélmény! Ren-
geteg olyan weblap létezik már, amely pont arra lett kitalálva, hogy a különböző nyel-
veket gyakorolni és cserében saját nyelvüket tanítani vágyó emberek egymásra talál-
hassanak. Biztos vagyok benne, hogy bőven akad majd olyan lelkes magyar jelentke-
ző, aki a spanyol nyelv elsajátításához keres segítőtársat. Ha pedig a kölcsönösen szim-
patikusak vagytok egymásnak, akkor már csak azt kell eldöntenetek, mikor és milyen
formában gyakoroltok majd.

Ennek a módszernek egy változata a nyelvi levelezőtárs keresése. Szintén konkrét in-
ternetes oldalak ajánlanak olyan kereshető adatbázist, amelyeken keresztül olyan em-
berekre lelhetünk, akik levelek írásával szeretnék gyakorolni a tanult nyelvet. A nyelv-
tanuláson kívül előnye, hogy életre szóló barátságok alakulhatnak ki a levelezőtársak kö-
zött. Én például azzal az ír lánnyal, akivel 12 évesen kezdtem el levelezni, hogy az an-
gol nyelvet gyakoroljam, már hatszor találkoztam és 21 év elmúltával is barátok vagyunk.

Jó hír, hogy a lelkes résztvevőknek hála úgy néz ki, hogy az általam útjára indított ma-
gyar beszélgetőklub is folytatódik: két hét múlva már nélkülem gyűlnek majd össze a
társalogni vágyó, magyart már valamilyen szinten beszélő dél-amerikaiak. Itt kötetlen
összejövetelek keretein belül oszthatjátok meg életetek történéseit, közben gyakorol-
va a magyar nyelv megértését és a beszédet.
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Encuentre un compañero de idiomas en tándem!

No hay mejor motivación para aprender un idioma que poder entendernos con una
persona a quien queremos. E incluso si podemos ayudarla a aprender nuestra propia
lengua materna, ¡puede ser doble el éxito! Ya hay muchos sitios web que se han dise-
ñado para ayudar a las personas que desean practicar diferentes idiomas e intercam-
biar su propio idioma a cambio. Estoy segura de que habrá muchos solicitantes hún-
garos entusiastas que buscan un ayudante para aprender español también. Y si sim-
patizan mutuamente, todo lo que queda por hacer es decidir cuándo y de qué forma
practicarán.

Una variación de este método es buscar un amigo de idioma por correspondencia. Mu-
chos sitios web ofrecen una base de datos de búsqueda a través de la cual podemos en-
contrar personas que quieran practicar un idioma escribiendo cartas. Además del
aprendizaje de idiomas, la ventaja es que se pueden desarrollar amistades de por vi-
da entre los corresponsales. Por ejemplo, yo conocí a una chica irlandesa con la que co-
mencé una correspondencia a los 12 años para practicar inglés y aún somos amigas
después de 21 años.

La buena noticia es que, gracias a los entusiastas participantes, parece que el grupo de
charla húngara que inicié continuará: en dos semanas, los sudamericanos que quie-
ran conversar y ya hablan húngaro en algún nivel se reunirán sin mí. Aquí pueden com-
partir los eventos de su vida a través de reuniones informales, mientras practican la
comprensión y habla del idioma húngaro.
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Kapcsolódjatok ki – magyarul!

A karanténban úgy gondolom, mindannyian sokkal több filmet nézünk, mint általá-
ban. De ha már filmet nézünk, miért ne iktassunk be egy-egy magyar alkotást is? A
Netflixen például elérhető a díjnyertes Testről és Lélekről és a karanténra való tekin-
tettel időről időre különböző intézetek nyitják meg a lehetőséget, hogy ingyen tekint-
hessük meg a magyar filmművészet klasszikusait online. Ezen kívül vannak olyan ne-
tes oldalak is, ahol egy kisebb összegért cserében „kikölcsönözhetünk” egy filmet és
egyszer megtekinthetjük azt. Ha pedig már magyar filmre esett a választásunk, miért ne
nézzük eredeti nyelven, segítségként spanyol feliratot beállítva?

Szerettek olvasni? Ha végre sikerül majd eljutnotok a Córdobai Magyar Kör székházá-
ba, meglátjatok, mennyi könyv vár ott rátok! Bár tudom, hogy a legtöbbjük elolvasá-
sához magas szintű nyelvi ismeretekre van szükség, a magyar kormánynak köszönhe-
tően találhattok könyvtárunkban kimondottan a nyelvtanulók szintjéhez igazított
könnyített olvasmányokat is.

Ha pedig egy gép előtt töltött nap után már nem bírjátok a képernyőt nézni, akkor az
audiokönyveket javaslom számotokra. Ezekben magyar anyanyelvű színészek olvas-
nak fel történeteket, verseket, könyvrészleteket, amelyek nyelvtanulók számára is köny-
nyen emészthetőek. Csak egy telefonra és egy fülhallgatóra lesz hozzá szükségetek és
hallgathatjátok őket munkába menet, edzés közben vagy éppen a kertben napozva.

Ugye már nem is vagytok olyan elkeseredettek amiatt, hogy egy kis szünetet kell tar-
tanotok a szervezett nyelvórákban? Válasszatok kedvetek szerint egy vagy több mód-
szert és meglátjátok, hamarosan különösebb energiabefektetés nélkül, játszva tanul-
játok majd a magyar nyelvet. Sok sikert és rengeteg új ismeretet kívánok nektek!
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Relájate, ¡en húngaro!

En cuarentena, creo que todos vemos muchas más películas de lo habitual. Pero si ya
estamos queriendo ver una película, ¿por qué no incluir una obra húngara? En Netflix,
por ejemplo, el galardonado „En Cuerpo y Alma” está disponible y, debido a la cuaren-
tena, varios institutos de vez en cuando abren la oportunidad de ver los clásicos de la
industria cinematográfica húngara en línea de forma gratuita. También hay sitios web
donde pueden "alquilar" una película y verla una vez por una pequeña tarifa. Y si ya han
elegido una película húngara, ¿por qué no verla en su idioma original, con subtítulos
en español como ayuda?

¿Les gusta leer? Si finalmente logran llegar a la sede del Centro Húngaro de Córdoba,
¡verán cuántos libros les esperan allí! Aunque sé que la mayoría de ellos requieren un
alto nivel de habilidades lingüísticas para leer, gracias al gobierno húngaro, también
pueden encontrar en nuestra biblioteca lecturas ligeras diseñadas específicamente pa-
ra el nivel de los estudiantes de idiomas.

Y si después de un día frente a una computadora ya no pueden mirar más la pantalla,
les recomiendo audiolibros. En estos, los actores de lengua materna leen historias, po-
emas y extractos de libros que los estudiantes de idiomas también pueden digerir fá-
cilmente. Todo lo que necesitan es un teléfono y un auricular y pueden escucharlos de
camino al trabajo, durante el entrenamiento o simplemente tomando sol en el jardín.

Ya no estás tan desesperado por tener que tomar un descanso de las clases de idiomas
organizadas, ¿verdad? Elijan uno o más métodos que deseen y pronto aprenderán el
idioma húngaro jugando sin ninguna inversión especial de energía. ¡Les deseo mucho
éxito y muchos conocimientos nuevos!
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A kis malac és a farkasok (népmese)
Volt a világon egy kis malac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magának, odamegy egy nagy, ordas far-
kas, beszól az ajtón:
– Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
– Nem eresztelek biz én, mert megeszel.
– Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kis malac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fa-
zék vizet a tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
– Ugyan, kedves kis malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kis malac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva
megint beszólott:
– Kedves kis malackám, ereszd be a két első lábam is.
A kis malac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak az se volt elég, megint meg-
szólalt:
– Édes-kedves kis malackám, eressz be már egészen, majd meglásd, egy ujjal se nyú-
lok hozzád.
Erre a kis malac egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal
befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette. A farkas csakugyan a zsákba fa-
rolt be. A kis malac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy
fazék forró vizet, leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára. A far-
kas egy darabig ordított, mert a forró víz úgy levitte a szőrét, hogy egy szál se maradt
rajta. Azután addig hányta-vetette magát, míg utoljára kiódzott a zsák szája. Kibújt be-
lőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött nemsokára vagy tizedmagával.
Elkezdték keresni a kis malacot. Addig-addig keresték, míg valamelyik csakugyan meg-
látta a fa tetején.
Odamentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mitévők legyenek, mi módon fogják
meg a kis malacot. Mert egyik se tudott a fára felmászni. Nagy sokára aztán arra hatá-
rozták, hogy egymás hátára állanak mindnyájan; úgy aztán a legfelső majd csak eléri.
El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalól, mert félt feljebb men-
ni. Így hát a többi mind az ő hátán volt.
Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlenegy hibázott. Az az egy is elkezdett már
mászni. Akkor a kis malac hirtelen elkiáltotta magát:
– Forró vizet a kopasznak!
A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas mind lepotyogott; kinek lába, ki-
nek nyaka tört ki, a kopasz meg úgy elszaladt, hogy sose látták többet.
A kis malac szépen leszállott a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tá-
jékának a farkasok.
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El cerdito y los lobos (cuento popular)
Había un cerdito en el mundo que tenía una casita en medio de un gran bosque. Una
vez, mientras cocinaba para sí mismo en su casita, un lobo grande y rugiente se acer-
có y le habló en frente de la puerta:
“Déjame entrar, mi querido cerdito, hace mucho frío aquí, tengo frío”.
– No te dejaré entrar porque me vas a comer.
“Deja entrar al menos una de mis patas traseras”.
El cerdito deja entrar una de sus patas traseras. Pero inmediatamente puso una olla
grande con agua sobre el fuego.
Después de un rato, el lobo volvió a hablar:
“Vamos, mi querido cerdito, deja entrar mi otra pata trasera”.
El cerdito también lo dejó entrar. Pero el lobo no estaba satisfecho y después de un ra-
to volvió a decir:
“Mi querido cerdito, deja entrar mis dos patas delanteras”.
El cerdito también dejó entrar sus dos patas delanteras; pero eso no fue suficiente pa-
ra el lobo, luego volvió a decir:
“Mi querido cerdito, déjame entrar y verás que no te tocaré ni con un dedo”.
Así el cerdito puso un saco muy grande en la abertura para que en cuanto el lobo en-
trara hacia atrás, se metiera directamente en ella. Con eso, lo dejó entrar. El lobo real-
mente se hundió en el saco. El cerdito no descansó; de repente ató la boca de la bolsa,
sacó la olla grande de agua caliente del fuego, lo echó sobre el lobo y rápidamente se
subió a un gran árbol. El lobo aulló por un rato cuando el agua caliente le quitó el pe-
laje para que no quedara ni un solo pelo. Luego se movió hasta que abrió la boca de la
bolsa. Salió de allí y corrió directamente a buscar ayuda. Regresó pronto con diez lo-
bos más. Empezaron a buscar al cerdito. Lo buscaron hasta que uno de ellos lo vio en
la cima del árbol.
Fueron debajo del árbol, comenzaron a preguntarse qué hacer, cómo atrapar al cerdi-
to, porque ninguno de ellos podía subir al árbol. Entonces, después de algun tiempo,
decidieron que todos se colocarían uno encima del otro; entonces llegará el más alto.
Así empezaron a subirse a la espalda del otro. El pelado se quedó abajo porque tenía
miedo de subir más. Así que los demás estaban todos sobre su espalda.
Ya estaban tan altos que solo uno faltaba. Ese ya había empezado a subir. Entonces el
cerdito de repente gritó:
– ¡Agua caliente para el calvo!
El lobo calvo se asustó y saltó de debajo de los demás; todos los lobos se cayeron; al-
gunos con las patas, otros con los cuellos rotos y el lobo calvo se escapó para que nun-
ca más lo vieran.
El cerdito se bajó tranquillamente del árbol, se fue a su casa y los lobos no se atrevie-
ron a dar más vueltas por su casa.
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Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.
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Soy el Hijo de Gog y Magog (traducido por Szabolcs Szekeres)

Soy el hijo de Gog y Magog,
golpeo puertas y paredes en vano,
y os pregunto no obstante:
¿Me dejáis llorar bajo los Cárpatos?

Llegué por los famosos senderos de Verecke,
llevo encerrados húngaros, paganos ritmos,
¿Puedo romper el portón de Dévény
con nuevas canciones de nuevos tiempos?

Vertid plomo hirviente en mis oídos,
que sea el nuevo Basilio cantor,
sordo a las nuevas melodías de la vida.
Pisoteádme brutalmente, en terror.

Torturado, sin esperar nada,
enviaré mi canción sobre nuevas alas,
y aunque cien veces maldita sea,
será nueva, triunfante y húngara.
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Találós kérdések / Acertijos
Ebben a hónapban olyan logikai fejtörőket hoztam nektek, amelyekhez a nyelvi logi-
kára lesz szükségetek. Jó gondolkodást kívánok és ne felejtsétek el ellenőrizni a meg-
oldásotokat a lap alján!

Este mes, les he traído acertijos lógicos para los que necesitarán lógica lingüística. ¡Les
deseo un pensamiento entretenido! ¡No olviden comprobar sus soluciones en la par-
te inferior de la página!

1. Melyik ló tud repülni?
2. Milyen tű van minden könyvben?
�. Melyik tó zárható?
�. Ki az, akinek nincs lába, mégis minden nap felkel?
�. Zöld istállóban, fekete lovak, piros szénát esznek, mi az?
�. Foga van, de mégsem eszik soha, mi az?
�. Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak benne, mi az?
�. Orra van, de nem szagol, nyelve is van, de nem beszél, mi az?
9. Ha feldobom, fehér, ha leesik sárga, mi az?
10. Két füle van, mégsem hall, mi az?

Szórejtvény / Crucigrama
Olvasd el az első szót és mindig egy betűt változtass rajta, úgy, hogy a következő defi-
níciónak megfelelő szót kapd! Majd ezen változtass egy betűt és így tovább, egészen ad-
dig, amíg meg nem érkezel az utolsó szóig! Jó szórakozást!

¡Lee la primera palabra y cambia siempre una letra para obtener la palabra que cum-
pla con la siguiente definición! Luego cambia una letra en ésta y así sucesivamente,
¡hasta que llegues a la última palabra! ¡Que te diviertas!

1.holló,2.betű,�.ajtó,�.nap,�.görögdinnye,�.fésű,�.dió,�.cipő,9.tojás,10.fazék

V Á R
határadó / impuesto
íme / mirad
kacat / basura
eltulajdonít / robar
papíroldal / página
vallási vezető / sacerdote
iskolai asztal / escritorio

H A D
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Párkereső játék / Juego de pares
Kösd össze a magyaros fogalmakat a róluk készült képekkel! / ¡Conecta los conceptos
húngaros con las imágenes hechas de ellos!

tárogató

bogrács

turul

töpörtyű

kokárda

busó

cimbalom

mangalica

szaloncukor

puli

piros arany

suba

fröccs

nokedli

tiszavirág


