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Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

Rakd el  a  HUFI minden számát úgy,  hogy -  mint  kis  „könyvecske” -   a  kezed ügyében legyen.
A néprajz,  néptánc,  cserkészélet  gyöngyszemeit  gyűjtögetjük számodra!

Elküld, letölt, felbont... MEGOLD! Akár 
szakirat, fénykép, életrajz, cím, térkép, 
tanulmány, ösztöndíj, pályázat, akár könyv, 
népdalszöveg, zene, kotta, film, mese, balla-
da... Nincs hiba! Az sincs, hogy ne találj rá 
arra az információra, amire szükséged van. 
Minden ott van számodra az étersámánok 
kezeiben. Egyszerűen - csupán hasznát kell 
vegyed!

Ha most kezdenék el tanulni, percek 
kérdése és választ kaphatnék összes kér-
désemre. Csak tudnom kell, mit keresek. A 
bűvös számítógép kihívóan sugallja izgal-
mas, csábító üzenetét: „Gyere, ülj le ide 
mellém... mondd: mi kell? Írd be a kulcsszó 
karaktereit, böngésszél és tárd ki szemed! 
Gyere, nézz, olvass, figyelj és gyűjts! Gyere, 
a lehetőségek kimeríthetetlen egyetemére! 
Kifogástalan folyamatözön, mint árvíz 
ömlik a tudás minden korláton át!

Ugyanis újra kezdődött minden... nem is 
olyan régen. Akiknek a „távoli külhonban” 
kellett születnünk s élnünk, magyarságunk 
óriási bőrönd, amelyet szüntelen tölteni kell. 
Hajtogatjuk életünk napjait, bepakolunk, 
kipakolunk, szedjük össze a megfelelőt és 
selejtezünk. Minden nap, állandóan. Apró-
lékos munka, amely az első évtizedek alatt 
lassú volt, nehéz, a forrás olyan távolinak 
tűnt, mint az arany kondér a szivárvány 
tövében. Igen, sejtelmekkel megrakott 
tündérvilág, amelyben mindenegyes lépés 
óriási küzdelem eredménye volt. Postahi-
vatalok tárolták és nem egyszer „vesztették 
el” álmainkat. Cenzúrázott, átlátszó levél-
papíron próbálkoztak a szavak, a szakiro-
dalom tendenciózus volt, vigyázni kellett; 
néha lehetetlen volt a szép magyar kötetek 
beszerzése, kevés magyar otthonba jutottak 
el a könyvek; kölcsönkérni, fénymásolni, 
visszaadni... és olyan lassan ment minden. 
Annyit kellett várni: a levélre, a könyvre, a 
képre... VÁRNI.

Később - halleluja! FAX! És a drága, de 
elérhető távolsági telefonhívások! 

Közeledni kezdett 
a magyar a ma-
gyarhoz! Lassan, 
óvatosan. S míg 
telt az idő, gyen-
gült a vasfüggöny 
szerkezete, míg 
rozsdásodott raj-
ta a drótháló is: 
szemünk láttára 
tűntek el a kincs-
ként megőrzött, 
selymes papíron 
alvó fax monda-
tai...

A rendszervál-
tással majdnem egyszerre kezdtek bekerülni 
a családi házakba is az első bűvös masinák: 
a számítógépek! Az idős emberek még kö-
zeledni sem akartak hozzá, a kis gyermekek 
pedig játszva, ösztönösen, azonnal életük 
mindennapjához csatolták. Szókincsünk 
meggazdagodott jópofa új kifejezésekkel: 
tárgymező, csett, böngészés. Ekkoriban 
változott meg teljesen a magyar világ is! Az 
internet első éveiben az életvidám nyikorgás 
és sípolás jelezte, hogy telefonhálózatunk 
„bekapcsolt” a csodálatos kommunikáció 
és a „böngészés” eksztázisába. S amikor 
sikerült, kapkodtunk ide-oda, mintha szörny 
kergetésétől szöktünk volna, gyorsan s rövi-
den, mert „drága”, mert megtámad a vírusok 
serege, mert kell a telefon, mert, mert...

Tovább teltek az évek, s minden fejlődött, 
szinte az elképzelhetetlenig. Széles sáv!... A 
technológia minden határon áttört, viszont a 
magyarság megmaradásának gondja fojto-
gatni kezdte a lelkeket. Majd e magyarság 
egésze „felkerült a nettbe”! A jó, a rossz, az 
értékes, a való, a hamis, a gyenge, minden. 
Másodpercek kérdése a beszélgetés, a letöl-
tés, a megszerzés, a szervezés... És mi, szét-
szórt magyarok: mindezzel mit csinálunk? 
Magányosan gyűjtjük a múltat, az emléke-
ket, az újat. És merre, hova indulunk vele?

Hiszen ez nem változott: még mindig 
tengerek választanak széjjel. Víztől vagy 
könnytől sós tengerek. Gondolattengerek. 
Bűntengerek. Még mindig keressük az 
igazit, azt a magyar meggyőződést, amelyre 
támaszkodva végre felépíthetnénk egy ér-
telmes, újszerű és egészséges „valamit”.

Mindenesetre a képernyőnk s a halkan 
búgó PC leírhatatlanul sokoldalú segítséget 
nyújthat: általa felkereshetjük egymást, 
összeállhatunk és haladhatunk, magyarok! 
Egész addig, míg a föld átmelegedése miatt 
kikapcsolják a rendszerhálózatot-sziszté-
mát, és megtanulunk újból kézzel írni. 

És VÁRNI.                               
Zólyomi Kati

Kistermetű, határozott hangú, s míg 
beszél kezei fényes csillagokat, szikrákat 
rajzolnak a levegőbe. Bevallja, örül az 
interjúnak. Sokat akar elmondani nekünk. 
Álmai akkorák, mint az élet, 
amely most tárja ki ajtajait 
előtte. 

Szőke, értelmes tekintetű 
14 éves, frissen kiképzett 
kiscserkész őrsvezető. De 
tehetsége mással is pró-
bálkozik. Elkezdett nép-
táncolni, a basszus gitár 
is vonzza. Egy közismert 
olivosi magyar család legif-
jabb fia: Lajtaváry-Benedek 
gyerek ő is. Szóval a kis 
„magyarság-batyu” már 
csüng a hátán… 

Szombat este, Hungária étterem. Omá-
rék rutinosan várják a megszokott éhes 
vendégözönt. Mi ketten merünk szabad 
asztalt kérni beszélgetésünkhöz. Minden 
asztal megterítve, lefoglalva... Végül 
„kölcsönkapunk” egyet: a nagyterem 
kellős közepén, egy nyolc személyeset, 
akiket későbbre várnak. Leülünk. Közlöm 
Mártonnal, hogy „művészéletéről” fogunk 
beszélgetni. Nagy mosoly önti el az arcát. 
A körülöttünk nyüzsgő vendégek diszkréten 
figyelnek minket. Ez is tetszik neki. Várja 
kérdéseimet. Innivalót rendelek s úgy nézek 
rá, mint aki saját fiára néz:

ZÓLYOMI KATI: Mikor születtél?
LAJTAVÁRY MÁRTON: 1993. novem-

ber harmadikán. Három idősebb testvérem 
van.
ZK: Pontosan mit jelent ez számodra?
LM: Hááát, családomat mindenki ismeri... 

(elgondolkozik)
ZK: Most, hogy te is felnőttél, fejlődsz: 

fontos-e neked, hogy te is kimagasodjál 
köztük?
LM: Igen, persze!
ZK: Jöhetsz-mehetsz, dolgokat teszel te 

magad!
LM: Igen! Jó ez, most leszek nemsokára 

tizenöt éves!
ZK: Van már életedben egy fontosabb, 

kedvenc foglalkozás?
LM: Van! A bűvészet!
ZK: Határozottan válaszoltál. Úgy hangzik 

ez, hogy döntöttél e felett.
LM: Igen! Ezt szeretem a legjobban!
ZK: Emlékszel, hogy s mikor választottad 

ki más lehetőségek mellett?
LM: Körülbelül egy évvel ezelőtt, talán 

egy kicsit előbb...
ZK: De már akkoriban más „ügyességgel” 

is törődtél?
LM: Igen, labdákkal zsonglőrködöm már 

elég régen. Az „egykerekűn” (a cirkuszi 
uniciklin) is gyakorlok, de tavaly nyáron 
a tengerpartra mentem, és míg egy téren 
zsonglőrködtem meglátott engem két em-
ber; ők is éppen ott mutatták be zsonglőr-, 
akrobatika és bűvészműsorukat. Megkér-
tek, hogy én is csináljak velük valamit. 
Nagy dolog volt ez nekem! Sok néző előtt 
történt. Akkor még csak három labdát 
tudtam „feldobni” de már a „kontakt” 
(egy labdaügyesség) egészen jól ment. Ez 
nagyon tetszett a két embernek is! Aztán 
beszélgettem velük, és azt mondták, hogy 
jól csinálom.
ZK: Szándékod az volt már, hogy emberek 

előtt lépjél fel?
LM: Nem, a tereken van hely a gyakor-

lásra. Mindig ilyen helyeken gyakoroltam. 
Házunk mellett is van egy tér, ahova eljá-
rok...
ZK: Mikor fedezted fel, hogy ez a 

művészág fekszik neked?
LM: Mindig szerettem azt, amit kezeim-

mel csinálhatok. Az origamit is! (keleti 
papírhajtogatási technika). De amikor 
úgy tíz éves koromban Zaha Tamás volt az 
őrsvezetőm, ő megtanított minket (Papp 

Mátyással és Lomniczy Atti-
lával) zsonglőrködni. Először 
nem érdekelt különösen, de 
azért próbálkoztam, amikor 
velük voltam. Kis csoportot is 
alkottunk, nevet is választot-
tunk magunknak: úgy hívtak, 
hogy „Aranykalász”... Akkor 
én voltam a leggyengébb... 
(nevetünk). Azért vettem 
részt, mert a barátaimmal 
csináltuk. Majd a városi cser-
kész-akadályverseny alatt 
a belvárosi Recoletában a 

híres piacon először vásároltam zsonglőr 
kellékeket! Azóta is visszajárok egy ottani 
emberrel beszélgetni, akitől megtanultam 
a „kontakt” titkait. Sokat tanultam a szá-
mítógépen keresztül is. Először „ciberbe” 
kellett járnom, most már otthon folytatom a 
tanulást. Erre nagyon megfelelnek az inter-
net-videók. És minden nap gyakorlok!
ZK: Természetesnek tűnt neked, hogy egy 

nem mindennapi foglalkozást választottál 
magadnak?
LM: Ezt nem tudom pontosan, de nagyon 

tetszik, nagyon „elkapott”.
ZK: Szóval tegyük sorrendbe: az első 

meghatározó tapasztalatod itt történt a 
Recoleta-i téren, s aztán hozzájött a ten-
gerparti eset.
LM: Igen-igen!
ZK: Amikor itt jártak utoljára a Kalákák, 

jól emlékszem már komoly rutinod volt... 
Hát ott be is mutattad mindnyájunknak, azon 
a nevezetes ZIK-hétvégen! Előfordulhatott 
volna az is, hogy tetszik, de nincs elég te-
hetséged hozzá. Szerencsédre van!
LM: Ahogy mondtam, eleinte nem ment 

azért könnyen, de a strandélmény után 
elkezdtem nagyon komolyan gyakorolni, 
és elkezdett sikerülni úgy, ahogy akartam. 
Most már öt labdát is feldobok!
ZK: Akkor mostantól ez hobbid lett? Vagy 

elképzelted azt is, hogy talán erre építed a 
jövődet? Ebből fogsz talán megélni?
LM: Hát már minden szabadidőmet rá-

szánom... Emlékszem, Attival és Mátyással 
már az elején volt, hogy kiálltunk a közle-
kedési lámpánál az autók elé is! Egyszer 
nem szóltam, hogy megyek, és Mamám 
nagyon leszidott és azt is mondta, hogy a 
szegényektől meg a hajléktalanoktól vesz-
szük el a munkát. És hogy még veszélyes 
is! Azután folytattam, de már nem az 
utcán... A Hungáriában is bemutattam egy 
párszor, a vásár alatt például... ez után volt 
az is, hogy hárman az „Aranykalász”-t 
megalkottuk. Egy péküzlet neve volt ez, 
és megtetszett nekünk. Születésnapokra 
mentünk szórakoztatni néhányszor. Akkor 
kezdtem el bűvészkedni. Már én tanítottam 
meg trükköket barátaimnak.
ZK: De végül csak te maradtál meg, név-

kártyát is csináltattál.
LM: Igen, szerintem ők végül megunták, 

én pedig elkezdtem egyre többet gyako-
rolni.
ZK: Otthon a család hogyan fogadta 

„szenvedélyedet”? Hiszen ha „befutsz”, 
hatalmas karrier ez!
LM: Ha vannak lehetőségek, akkor igen...
ZK: Három év múlva elvégzed a 

középiskolát - hogyan látod a jövődet? 
Szórványbűvész? Cirkuszi művész? Vagy 
illúziókeltő? Mesélj nekem... Mert például 
én a te korodban egyáltalán nem tudtam, 
hogy előadóművész leszek.
LM: Hát, ha így folytatom, akkor talán 

sikerül is.

Mire lapunk kedves Olvasóink 
kezébe kerül, már túl leszünk 
a nagyszabású 50. Cserkész-

bálunkon, amelyről majd az októberi 
számunkban részletesen számolunk be.
Elöljáróban annyit jelzünk örömmel, hogy 

az eladott belépök ill. vacsorajegyek száma 
meghaladja a 700-at. 
Hosszú évek óta nem jelentkeztek ennyien! 

Nemcsak helybeliek, hanem sok távolról 
érkező is megtisztel bennünket jelenlétével 
vidékről: Bariloche, Córdoba, Pto. Madryn, 
Neuquén, és külföldről: Uruguay, Brazília, 
Peru, Venezuela, USA, Németország…
Az elsőbálosok száma is megnövekedett: 

17 csinos magyar leány lép ünnepélyesen 
társadalmunk elé!

Olvasunk… és  gondolkozunk: 
Számítógép és magyarság

Havi „HUFImondat”: 
                  Csak az a harc vész el, amelyről lemondasz.   (ZK) 

KI KICSODA a Hungária fiataljai közt
Márton, a kis „nagy” varázsló!

                                              Folyt. a III. oldalon

Figyelem!  Két hivatásos filmező videóra 
rögzíti ezt a különleges eseményt! A szép vi-
deó mindazoknak megfelel, akik ott voltak, 
élvezték és szeretnék emlékül eltenni vagy 
valakit ezzel megajándékozni, vagy olyanok 
részére, akik nem jöhettek el, de szeretnének 
beletekinteni, és ezzel is támogatni cser-
készmozgalmunkat. 
Megrendelhető az AMH irodájában: 

amagyarhirlap@yahoo.com  Tel.fax: 
(00-54-11) 4711-1242 (Bonapartianné Trixi)
Szeptember 30-tól: Átvehető a Hungáriá-
ban. Vidékre postázzuk. Ára $ 50.- Külföldre 
US$ 25.- (portó beleértve)
Hivatásos fényképész által készített fényké-

pek a Hungária bárpultján elhelyezett albu-
mokban, valamint a www.gfoto.org honlapon 
lesznek szeptember 30-tól megtekinthetők.   
Árak a méretek szerint változnak.

Szép emlék a Cserkészbálról

„Megtaláljuk a kiutat a ködből?”
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BÚCSÚ
Júniusi számunkban 

hírt adtunk Balla Antal 
jobbágytelki néptáncta-
nár haláláról. Anyagtor-
lódás miatt csak most té-
rünk vissza rá, de bővebb 
búcsúztatása még egyik 

eljövendő számunkban megtörténik, 
együtt írásos emlékekkel Jobbágytelkéről. 
Számítunk Olvasóink türelmére. Szerk. 

*
12 évvel ezelőtt néhány Argentínában 

született magyar néptáncos a legna-
gyobb álmát táncoltatta életre: együtt 
elmenni Erdélybe és bemutatkozni ott, 
azoknál a magyaroknál, akik ihletéből, 
hitéből, szokásvilágából formálódott a 
mozgás, a fekete-piros szolid viselet és 
a „legerősebb”, színtiszta magyar tömb 
fogalma. Ott megismertek egy hófehér 
hajú idős, de üde mozgású és átható 
tekintetű embert. Ez volt Balla Antal.

Ő fogadta 3 évvel ezelőtt is az odaláto-
gató néptáncos csoportunkat, Jobbágy-
telkén. És táncolt velük, énekelt és sírt 
velük. Azt éreztette, hogy nincsenek 
távolságok, csak emberek - és hogy a 
kitalált határok és az idegen nyelvek 
csupán játszanak velünk! Hogy csak a 
magyar érti meg a másik magyart. Azt 
mesélte, hogy a huncut székely képes 
mindennap átfesteni a faluját jelző 
országút melletti plakátot magyarra: 
Simbriasból Jobbágytelkét varázsolni… 
annyiszor, ahányszor szükséges, amíg 
van festék, humor és öntudat. Ameddig 
van székely.

Az évek elteltek, de a hallott szavak 
bennünk élnek, mindazokban, akik 
Erdélyben találtunk rá sok kérdésünk 
válaszára. Jónéhányat egyenesen Balla 
Antal szívéből hoztuk magunkkal. 

Jobbágytelke hagyományőrzői gyá-
szolják, sok-sok hivatásos és amatőr 
néptáncos, a kutatók, a gyűjtök, a vi-
lágszerte élő, magyar népi kultúráért 
rajongók. Nagy veszteség a néptánc-
mozgalom számára. Isten veled, Anti 
bácsi!                                Zólyomi Kati 

(egy szerencsés néptáncos)

Lajtaváry András 
(Argentína, 16 éves):

Már év elején sok szó esett a IX. 
Brazíliai Néptánctalálkozóról, amelyre 
először mentem mint „Regös”-tag, 
szóval a „nagyokkal”. Az előző két 
Fesztiválon még túl fiatal voltam, és a 
mi csoportunk még nem lépett fel. Ezért 
a legnagyobb vágyam az volt, hogy már 
elérkezzen július 19-e és eltáncoljam azt, 
amit tanultam és amit annyira gyako-
roltam. Azt akartam, hogy az emberek 
élvezhessék a Fesztivált!

Végre elérkezett az indulás napja. 32 
óra buszozás után megható volt a találko-
zás: az én esetemben családi találkozás, 
és régi barátok, akiket az előző fesztivál-
ról ismertünk és az óta nem láttunk. De 
voltak új arcok is! Brazíliai, uruguayi és 
magyarországi új arcok.

Első este a Magyar Házban mulattunk, 
táncoltunk, ismerkedtünk. Másnap, szom-
baton már kettőre mentünk a színházba, 
ahol elgyakoroltuk táncainkat és mind 
együtt a finálét. 

Este 9-kor már népviseletben, ide-
gesen, de nagyon boldogan vártuk, hogy 
az előadás végre elkezdődjön. A táncok 
minden csoportnak remekül sikerültek. 
Nagyon jó érzés volt 600 ember előtt 
fellépni, a színpadról lelépve a többi tán-
cos tapsát hallani. Ez mind azt mutatta, 
hogy milyen jó hangulat volt a csoportok 
között, a résztvevők között, mindegy, 
hogy 16 éves vagy 28 vagy 40. Mind-
annyian barátok voltunk és felnéztünk 
egymásra. Ezt a hangulatot éreztük végig 
a fesztiválon és a szimpóziumon.

A vasárnapi előadás nekem személye-
sen jobban tetszett. Már nagyobb volt az 
önbizalmunk, több volt a jókedv, nem 
voltunk annyira feszültek. 

Az utolsó táncok és Kokron Ili beszéde 
után minden csoport szívvel-lélekkel 
táncolta a nagy finálét, amit egy nagyon 
szép szatmári csapással fejeztünk be. 
A publikum nagy tapsára egy hangos 
„PI-TYE-DÁ-RÉ” után egyre gyorsab-

ban adtuk elő megint a csapást - zene 
nélkül. Nekem nagyon megható volt ezt 
eltáncolni, és a végén látni, ahogyan a 
nagy tömeg ember tapsol, feláll, kiabál. 
Ezután nagy ölelgetés, boldogság és sírás 
következett. Megvolt a IX. Fesztivál!

Vasárnap már sokan vissza kellett utaz-
zanak munka vagy tanulás miatt. Ezért 
egy búcsúestet szerveztek a Magyar Ház-
ban. Nagyon jól éreztem magam, sokat 
beszélgettünk. Jó volt a braziloktól azt 
hallani, hogy mennyire hasonlítunk pa-
pámra, aki szintén a Pántlika tánccsoport-
hoz tartozott. Sok régi cserkésztörténetet 
meséltek róla, amiket nem is ismertem. 
Észrevettem, hogy a papámat mindenki 
mennyire szerette, és mennyire hiányol-
ják, mivel 27 éves korában a mamám után 
jött el Argentínába élni.

Végre hétfő 21-e volt. Kezdődött a 
szimpózium. A hely olyan volt, mintha 
egy álomban lennénk: gyönyörű, óriási 
tanya, medencével, röplabda- és foci-
pályával, egy szép tóval. A különböző or-
szágok külön-külön házakban laktunk.

Ez a szimpózium bennem különleges 
nyomot hagyott. Nem tudom, hogy azért-
e, mert már idősebb lettem és jobban 
beilleszkedem mindenhova, jól belejöt-
tem azokba a táncokba, amiket tanultunk, 
vagy azért, mert annyian voltunk és olyan 
jó volt a hangulat. De az biztos, hogy ez 
a brazíliai 2008-as Dél-amerikai Magyar 

Néptáncfesztivál na-
gyon szép emlékként 
bennem marad mindig. 
Nagyon hálás vagyok 
azért, hogy részt vehet-
tem és ennek köszön-
hető, hogy most teljes 
motivációval fogom 
tovább folytatni a nép-
táncot Argentínában. 
Talán a jövőben még 
Magyarországon is? 

Nagy és erős ölelés 
mindenkinek! Nagyon 
hiányoztok (brazilok-
nak)!

M i n i h u f i        

Lajtaváry Richárd (Argentína, 16 éves):
A boldogság meg a jó hangulat már 

akkor kezdődött, amikor megérkeztünk 
Brazíliába és az összes régi táncos bará-
tainkkal találkoztunk. Ekkor már éreztem, 
hogy milyen klassz, érdekes, élvezetes és 
főleg motiváló 10 nap következik. Nem is 
tudtam, hogy ennyire szeretem a néptán-
cot! Nagyon örültem és büszke is voltam, 
amikor nagymamámtól 
és nagynéniméktől hal-
lottam, hogy milyen jó 
volt az előadás. Az is 
megható volt, amikor 
Papi barátai mind odajöt-
tek gratulálni. (A Lajtavá-
ry rokonság Brazíliában 
honos. Szerk.)

A hangulat kiváló volt. 
Azt máris hiányolom, és 
már várom a következő Fesztivált! Klassz 
ennyi új embert megismerni, és ennyire 
megszeretni őket, velük együtt lenni. 

MAGYAR  NÉPTÁNCFESZTIVÁL
BRAZÍLIÁBAN  (2008)  - két vélemény -

A nagy finálé 

A szimpózium 
irtó jó volt. A 3 
szimpózium közül, 
amin részt vettem, ezt 
élveztem a legjobban. Persze, a jó idő is 
hozzásegített. Mintha nyár lett volna. De 
a gyönyörű hely, a finom és bőséges kaja, 
az emberek melegsége és a magyar népi 
tánc olyan élményt adott, amit nehezen 

fogok elfelejteni.
Az utolsó estével a 

szervezők nagyon meg-
leptek minket. 

Nem is akartam visz-
szajönni, nem akartam el-
fogadni, hogy ennek már 
vége van. Dehát véget 
ért... és én most büszkén 
mesélem mindenkinek, 

hogy mennyire érdemes 
táncolni és ilyeneket átélni! Büszkén 
mesélem, hogy milyen klassz volt ez a 
Fesztivál Brazíliában.

Mindnyájunk feladata 
ismét összerakni a 

magyarság térképét!

- Cserkészbál, cserkészbál, cserkészbál! 
Hát mi mással lehet újabban foglalkozni? 
„Előtte vagy utána: csakis az 50. cserkész-
bállal!”- mondjuk azok, akik nyakig benne 
voltunk az előzetes százfajta szervezésben: 
- a 17 (igen: jól lát az olvasó: tizenhét) szép 
elsőbálos lányka és az őket bemutató gaval-
lérok szertartása, tánca 
- az élő zene és énekesek fellépése 
- a nyitó és éjféli palotás koreográfiák tánco-
sainak betanítása 
- a főtermek és az emeleti csárda finomnál-
finomabb étlapjainak összeállítása
- az asztalbeosztás (kész őrület!) 
- a tánczene szolgáltatása 
- a tábortűz levezetése s annak felelősei 
- a muzikális bemondás titkai
- a fogadó beszédek tartalma és értelme
- ... folytassam? 

Csak egyet tehetek hozzá: mindez a 
pompás Palacio San Miguel termeiben, 
a belváros szívében, az Obeliszktől egy 
kődobásnyira! Ahogy illik: következő szá-
munkban kellőképpen elmeséljük a nagysza-
bású évfordulói gála összes részleteit. 

- Kedves HUFI-barátunk, Kiszely Gergő 
leköltözött Mar del Platára! De nem kell meg-
ijedni: visszajár, hogy a közösség fontosabb 
eseményeit továbbra is megörökítse szebb-
nél-szebb fotóival. Most is velünk lesz az 
50. CSERKÉSZBÁL tündöklő estéjén. Akik 
ismerjük Geryt, jól tudjuk, hogy mennyire 
szereti a vízpartot, illetve a tengert. Biztosak 
vagyunk, hogy boldog lesz a másik világhírű 
argentin város rengetegében is!

- „Paróka-buli”-t rendeztek a Regösök 
a Hungáriában. Szuper volt, és az ötletes 
megjelenésen kívül pazar muzsika, a Boldog 
Együttes fellépése, és a pénzgyűjtési indítta-
tás kielégítette a fiatal szervezők elképzelését. 
Hajnalig mulatott a társaság!

- A KMCSSZ kérésére „cserkésztoborzó” 
filmet állít össze a buenosi KÖRS vezetői 
csoportja. Különlegessége? Többek közt 
az, hogy eredeti, saját zenével rendelkezik. 
Mivel ez a helybeli produkció valószínűleg 
bejárja majd a magyar cserkészvilágot, 
előreláthatólag nemsokára több ezer szét-
szóródott magyar fiatal ajkán is elhangzanak 
az itt megfogalmazott szavak és dallamok!

- Ahogy az AMH múlt számának „Mit 
Hallott az AMH” rovatában már megjelent, 
Kerekes Marci cst., a 18.sz. Bartók Béla 
csapat parancsnoka megszerezte egyetemi 
diplomáját. Agrármérnök igazolásának 
mindnyájan örülünk, és őszintén gratulá-
lunk kitartásához, akaraterejéhez is! Zöldi 
András st.-tel és Collia Niki st.-tel együtt már 
három egyetemet végzett, aktív vezetője van 
a büszke csapatnak.

- Szeptember 6-án délután 3 órakor a 
Vöröskereszt székházában indul a második 
intenzív elméleti és gyakorlati tanfolyam a 
magyar cserkészvezetők csoportjának szá-
mára. Ez az értékes kiképzés gazdagítja 
a cserkésztudás egy további oldalát. Ma-
napság nélkülözhetetlennek tartjuk. A 
cserkészszülők? Hálásak, és nyugodtabbak: 
hiszen gyermekeik vezetői ezáltal még a 
legkomolyabb elsősegély-nyújtásban is 
jártasok lesznek!

- A buenosi magyar néptáncosok szép s 
változatos folklórműsorral ajándékoztak meg 
több tucat nézőt: magyar és kelta táncokat 
élvezhetett a közönség a Hungária nagyterem 
színpadán. Az ízletes vacsora váltakozott 

a kedves jelenetekkel: virtuóz erdélyi 
legényesek, rituális, szimmetrikus kelta 
sorkopogásokkal, üveghordó nőies du-
nántúli táncmozgással, valamint a sok 
fiatal előadó néha nem teljesen precíz, 
de valóban fantasztikus, tömeges vidám-
ságával.

- A KÖRS ismét összeült gondolkoz-
ni: ez esetben az idei körzeti városi 
akadályverseny (szeptember 13-14) 
legapróbb részleteit kidolgozni, valamint 
a keretmese alkalmazását beilleszteni a 
különböző korosztályú cserkészek kielé-
gítésére. A csoport persze közben vacso-
rázik, gondokat rág át és erősíti a köztük 
egyre jobban fejlődő barátság szálait. (ZK)

A Lajtaváry regösök 

Regösök: az idei Fesztivál pólójában

A Hungária nagyterme zsúfolásig tele az 
újból sikeres Cena-show estélyén     gfoto.org

Balla Antal (2005)
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bűvész így öltözködik. Mindennapi kinézést 
szeretnék elérni.
ZK: Ha ismét befutási lehetőségről be-

szélünk, nem jelentkeznél valamelyik TV-
casting-ra?
LM: Azt hiszem ahhoz nagyon profi kel-

lene legyek...
ZK (meggyőződéssel): Márton, én nem-

igen láttam sehol sok 14 éves szőke, helyes, 
magabiztos és igazán tehetséges magyar 
bűvész kisfiút…
LM: Hát még meglátom, mi lesz. Iskola 

után tanulnom is kéne valamit, még nem 
tudom mit, de fogok tovább tanulni...
ZK: Mit szeretsz még ennyire a bűvészkedés 

mellett?
LM (rávág): Semmit!
ZK: Ahá, hát az már ismét valami! (neve-

tünk). Visszatérve az eljövendő Hungária 
estédre: ez lenne a nagy bemutatód a közös-
ség előtt. Milyen terjedelmű műsort lennél 
képes így egyedül betölteni?
LM: Addig még na-

gyon sok óra gyakor-
lat áll előttem. Majd 
amikor kiválasztom 
a trükkjeimet, akkor 
fogom a műsort össze-
állítani. Mindenesetre 
egy híres Las Vegas-i
bűvész azt állítja, hogy 
a műsorrutinod első 
és utolsó száma kell 
nagyon jó legyen. 
Nem egész egy hete 
vettem meg saját pén-
zemből az új kínai 
karikáimat (hátranyúl a hátizsákjába, 
megmutatja). Erre nagyon büszke vagyok. 
Kellékeimet majdnem mind én gyűjtöttem 
össze, lassan, kis munkákkal, amiket a ma-
gyar ismerősökön keresztül kaptam meg. 
Ezekkel a karikákkal már kidolgoztam egy 
rutint. De nem néztem le sehonnan. Tudom, 
hogy működik, és én magam agyaltam ki, 
hogy milyen lesz a bűvészsorozat velük. 
Egyelőre a mozdulatokat tanultam meg jól. 
Majd csiszolok rajta.
ZK: Mennyi időt szánsz naponta a gyakor-

latra?
LM: Állandóan gyakorolok, hacsak lehet, 

ahol éppen vagyok. Otthon, a téren, bará-
toknál… 

ZK: Ahogy mondod, egyedül gyakorolsz, 
ahol csak tudsz. Egyedül adod elő. Ez nem 
éppen egy társas foglakozás... Nem különít 
el a barátoktól?
LM: Nem is tudnám, nem is akarom ezt 

másokkal csinálni. Ezt magamnak dol-
goztam ki. Akár jól megy, akár nem: az én 
felelősségem!
ZK: Mit üzensz a Hungária műsorod 

közönségének? Miért kell eljöjjenek téged 
megnézni?
LM: Üzenem, hogy eddig csak beszéltem, 

mint most is, de még nem láttak semmit 
mindabból, amit mutatni tudok.
ZK: Van már művészi neved, vagy meg-

tartod családi nevedet?
LM: Mindig járt ezen az eszem... Még 

nincs, de lesz! Majd jön magától. Egyelőre 
„Mago Márton”, azaz Márton bűvész, a 
varázsló! Blogom is van: magomarton.
com. És azért szeretném ezt az első nagy 
bemutatómat a magyarok előtt, a magyar 

klubban megtartani, 
mert nyugodtabb le-
szek előttük. Szere-
tem az ismerős ar-
cokat látni, miközben 
dolgozom.
ZK: Jó döntés! A 

HUFI rendelkezé-
sedre áll!
LM: Köszi szépen!

*
Az é t te rem már 

zsúfolásig megtelt, 
mire befejeztük... Ér-
dekes módon, csak 

ismeretlen arcok és hangok közt ültünk 
ott ketten, magyarok. Márton felállt és 
mosolyogva nézett széjjel... Jobb vállára 
vágta a nélkülözhetetlen hátizsákját. Benne 
csendben szundikálnak a szeretett barátai, 
a kellékek, amelyeket a kisfiú ügyes kezei 
életre ébresztenek. Akkor a labdák, a karikák 
is huncutul vigyorognak, és hajszálra azt 
csinálják, amit „gazdájuk” parancsol nekik. 
Mi, a szurkolók őrjöngünk, tapsolunk és 
örülünk Mártonnak. És gratulálunk! Csak 
előre! Az álmok elérhető tényekké válnak, 
ha kitartunk mellettük! Ezt Márton csodás 
módon már tudja is. Boldog-magányosan 
nyugodtan kisétál a zajos helyiségből. 
Szeretettel néz utána egy fan…

Lényeg: e rendezvény már 1986 óta fejleszti bennünk a 
magyar népi kultúrát, szoros baráti viszonyokat hoz létre 
és szakmai kapcsolatokat hajt előre. És ne felejtsük el azt 
a tényt, hogy a szétszórtságban még a legújabb időkben 
is ez a mozgalom nőtte ki magát a leghatalmasabb és 
rendszeres magyar ifjúsági találkozóvá!

Fogadja el az olvasó e szerény, de hozzáértő bevezeté-
semmel a szomszédos oldalon olvasható írásokat, ame-
lyek nem szakemberek s még kevésbé kritikus felnőttek 
lelkében fogamzottak meg, de kolóniánk közismert 16 
éves ikerpárja őszinte szemszögét és hozzáállását tükröző 
sorok. 

A következő gondolatok pedig Ferenczes Istvántól 
származnak:

„Már-már az utolsó pillanatban, a pusztulás 
tornácáról, a hamuból lobbantják fölénk énekes 
madarát az égnek ezek a gyönyörű lányok, ezek 
a megrendült arcú legények: íme, megvagyunk és 
megleszünk, amíg velünk a dal, velünk a tánc. (…)”
Ezek a gondolatok is ehhez a nagy eseményhez 

kötődnek!                          Zólyomi Kati cst.

A túlságosan kimagasló események után szinte 
fenyegetően közeledik a mindennapok szürkesége, amely 
nem más, mint maga „az élet”. De hát ez így van, s bizo-
nyára köztudomású. A vezetői szerepek egyike azonban 
pontosan ez: óvatosan s lelkiismeretesen „kitölteni”, 
egyedi színt adni ennek a szürkeségnek is. 

Ugye, nehéz feladat? Ihletes, meggondolt, „érde-
mes” készülést jelent számára. Hogyan lehet felújuló 
hangulatot teremteni egy szenzációs nyári tábor után? 
Egy meglepő programmal ellátott első összejövetellel, 
egy rendkívüli beszámolóval... Ha pedig a néptáncolást 
idézzük, ez esetben a hagyományos dél-amerikai találko-
zó után (lásd alább, és a szomszédos oldalon. Szerk.) talán 
egy érdekes fellépés vagy új anyag elkezdése válthatja 
ki a mágikus pillanatokat, az ezáltal behozott „friss” 
levegő pedig elkerültetheti az amúgy is kellemetlen 
összehasonlításokat.

Egyszóval, pihenésről, lazításról szó sem eshet! Azért 
vagy vezető, hogy dolgozz, hogy alkoss, hogy teljesíts. 
Ne felejtsd el, hogy mindig figyelnek, néznek, lemin-
táznak, s ennek következtében mennek utánad, vagy a 
rutin harcmezején elhagynak. Poétikus szavak? Nem ám: 
valóság, néha keserű, de ismétlődő valóság!

*
Augusztus 8-án jelen voltunk az egyik csapattábor 

beszámolóján. A híres tutajtúrától eltekintve ez az uru-
guayi dombok és vízesések vi-
dékén lezajlott táborozás volt 
a Bartók Béla csapat utóbbi 
legsikeresebb, legjobb hangu-
latot teremtő, már klasszikussá 
vált nyári eseménye.  Kivétel 
nélkül minden résztvevő bol-
dogan s megelégedetten tért 
haza, sőt, azóta is valahány-
szor szó esik róla, dicsérik és 
meghálálják ezt az élményt! 

Ugyanis amióta két évvel ezelőtt letették a fogadalmat, 
ez volt a legújabb cserkészfiúknak első, „igazi, vagány” 
nagycserkésztábora. Hat vezető, egy műszakőrs és három 
cserkészőrs alkotta a kalandozók létszámát. A kedves pil-
lanatfelvételek és a pörgetett anyag - ha csak dióhéjban 
is - megmutatta a szülőknek s más érdeklődőknek az ott 
levezetett programot: mintha egy időmasinával átutazták 
volna a magyar történelmet, a honfoglalástól a negyven-
nyolcas szabadságharcig, a táborban megismerték a 
történteket. Érdekes, igényes keretmese egy nem kevésbé 
igényes fiúgárda 10 napos szórakoztatására!

*
Ami azonban a Regös és Tilinkó olivosi tánccso-

portokat illeti, São Paulóban részt vettek a már végleg 
beidegződött hagyományon: a IX. Dél-amerikai Ma-
gyar Néptánctalálkozón. Ezzel az idén már másodszor 
utazott át a HUFI-tagozata a két nap autóbusznyira levő 
szomszéd ország nagyvárosába, mivelhogy a nyáron 
ott zajlottak le az őrsvezetői és segédtiszti vezetőképző 
táborok is. 

Sok új táncszámmal gazdagodva indultak útnak, és a 
szintén vendégségbe jött Budapesti Csillagszemű együt-
tes mellett a mindenkori uruguayi Tündérkert és Szi-
várvánnyal osztották meg a vendéglátó brazíliai Zrínyi, 
Pántlika és Dunántúl tánccsoportokkal az előadásokat, 
táncszimpóziumot és az esti vidámnál is vidámabb 
hangulatokat. 

CSERKÉSZÉLET - NÉPTÁNCÉLET
 -  a  n a gy  é lmények  á r nyéká b a n  -

ZIK
Hírek

...KI KICSODA...                     folyt. az I. oldalról

ZK: Hadd mondjam neked, hogy már most 
is szuper színpadi megjelenésed van!
LM: A zsonglőrködés segített eddig ahhoz, 

hogy legyőzzem a lámpalázat! Én nem 
nagyon merek kérni, vagy megszólalni. 
Én vagyok az, aki asztalnál vendégségben 
éhes maradok, mert nem kérek többet... 
(nevetünk). De ha ügyességemet mutatom 
be - mindegy, hány ember előtt -, azt merem 
csinálni!
ZK: Jártál már bűvésziskolák után?
LM: Van itt egy nagyon jó, de rémesen 

drága!
ZK: De talán majd te magad megkereshe-

ted a pénzt hozzá...
LM: Igen, tudom, ezt szeretném. Ha az 

iskola befejezéséig nem történt semmi 
különös velem... (elmereng)
ZK: Most kitűzted magad elé azt a célt, 

hogy tartasz egy különös estet itt a Hun-
gáriában, a színpadon, ahol egyszerre sok 
ember ismerheti meg tehetségedet... Mi az 
elképzelésed?
LM: Még nem dolgoztam ki a részleteket. 

De azt mondják, hogy egy bűvész 70%-ban 
jó színész kell legyen, és csak 30%-ban jó 
bűvész!
ZK: Most, hogy már nagy színpadokon is 

felléptél mint néptáncos, mit érez Márton a 
színpadon? Fél, élvezi?
LM: Nagyon élvezem! Előtte izgulok, 

de mikor már bent vagyok, akkor szere-
tem, hogy néznek engem. Amikor egy 
bűvésztrükk után látom az emberek megle-
pett arcát, azt élvezem a legjobban!
ZK: Maga az előadás varázsa mellett, hogy 

szeretnél kinézni, felöltözni a színpadhoz? S 
milyen zenekíséretet képzelsz el?
LM: Nem vagyok olyan biztos abban, hogy 

kell-e nekem zenéhez kötni a műsoromat. 
Inkább csak szóljon mögöttem, de szaba-
don szeretném a csattanó pillanatot leadni. 
Nem akarok annyira rutinos lenni még, 
inkább természetesebb akarok lenni. De a 
zsonglőrködéshez már ki van választva a 
zeném: minden kellékhez van különböző 
rész. De ott is a trükk csattanója független 
a zenétől. Az öltözködéssel pedig egyelőre 
úgy vagyok, hogy inkább komoly, elegáns 
művésznek akarok kinézni, szóval öltöny-
ben. Van is már ilyenem. Majd idővel ettől 
is el szeretnék térni. Mert majdnem minden 

- A hétvégi ZIK-iskolánk nagy örömmel 
fogadta az új hírt: Fóthy Zsuzsi ismét 
elvállalta az igazgatói tisztséget, amelyet 
már a lelépő Beisné Anni előtt is végzett 
szakmai hozzáértéssel. Az egyetemi 
és a nemrég befejezett posztgraduális 
tanulmányai akkurátusan képesítik erre 
a nehéz munkára: a pszicho-pedagógia 
eszközei és az iskolaigazgatás magasabb 
fokú alkalmazására.

- Három ZIK-tanár ment át Magyar-
országra, egy egész hónapra: tanfolya-
mon vettek részt, hogy elsajátítsák a kis 
gyermekek oktatásához igényelt, legújabb 
eszközöket, oly úton, hogy e tanítási 
módszer nemcsak fejlessze bennük a 
közösségbe való beilleszkedést, hanem 
ugyanakkor a magyar nyelv első mozza-
natait is. Pappné Bernáth Bella, Arcag-
niné Fóthy Rita és Balogh-Kovácsné 
Kiss Bori voltak a jelöltek. Boldogan 
mesélték el élményeiket, nem beszélve 
arról a tényről is, hogy mennyire korszerű 
fontosságú az alkalmi magyarországi „fel-
töltési” lehetőség, hiszen ezek az utazások 
táplálják a szétszórt magyarok öntudatát, 
lelkesedését és kitartását a nagy misszió 
megszakíthatatlan útján!                 (ZK)

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján 

Titkárság: Kedd-szombat 18-21.30-ig. 
Vasárnap 12.30-16 óra.

Étterem: 
Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.  
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,  (1636) Olivos
4799-8437   4711-0144

Demes Sanyi Gemer a tutaj-
makettet nézve visszaidézi a 
felejthetetlen tábort. Ez Prof. 
Aldo Marini ajándéka (l. in-
dokló kísérőlevél SP 2.o.)

Az idei tábori beszámoló a Hungária MIK-szobájában 

A Buenos Aires-i Regös és Tilinkó csoportok népviseletben, 
São Paulóban
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 Ha Argentínában valaki tábor-
ról beszél, még az argentinok is 
legtöbbször a cserkésztáborokra 
gondolnak. Magyarországon 
évek óta nagy a táborkultúra, 
a gyerekek-fiatalok számára 
bőséges a kínálat. Cserkészet, 
nyelvtáborok, különböző fog-
lalkozású táborok, mint lovagló-, 
úszó-, sport-, zenész- vagy kézműves táborok. 

Mi tánctáborba akartunk menni, méghozzá nem salsa 
táborba (ami itt nagyon népszerű), hanem néptánctáborba. 

Itt is hatalmas a választék, tánctípustól és helyszíntől 
függően. Böngésztünk az interneten, és már pár lehetőséget 
ki is választottunk, mikor a Szőttes tábora szóba jött. 

Milyen kicsi a világ! Vagy talán nagy, de a néptáncosok 
egymásra találnak?

A Pozsonyi Szőttes Néptáncegyüttes 1995-ben Venezue-
lába, Caracasba utazott. Többször fel is léptek, és minden 
este, ha nem is szervezett, de igen spontán módon tánccal 
végződtek a hajnalok. Barátságok és jó emlékek maradtak. 

Így szinte magától adódott, hogy az általuk szervezett 
táborba megyünk.

*
A helyszín a Krasznahorka „büszke” Várától kb. 3 km-re 

található Várhosszúrét nevű falu, Gömör és Kishont vár-
megyében. (Szlovákul Krasnohorska Dlhá Lúka, Gemer). 

Ez egy kis falu, amelyet másodszor választottak mint 
tábori helyszín. Ahogy az ott élők mondják, ez „magyar 
területen” van, tehát főleg magyarlakta vidéken. Gyönyörű 
táj, hegyek közti fekvés, kis patak, faragott táblák, kedves 
lakok: kitűnő választás!

Öt napon át Bogártelki 
(Kalotaszeg, Erdély) és Má-
tyusföldi (Nyugat-Felvidék) 
táncokat vettünk át. Délelőtt 
és délután zenekarkísérettel 
folyt a tánc és énektanítás a 
régi művelődési házban (ma 
a Buzgó Kocsma terme) és a 
mostani művelődési házban is. 
Emellett van egy szépen díszí-
tett és faragott Kézművesház, 
amit 2006-ban építettek. Itt 
tartották a kézműves foglalko-
zásokat, ezeket az év folyamán 
a falusiaknak és a szomszéd 
falukból jövő vendégeknek 
tartják: kosarazás, szövés, 
gyöngyözés, fafaragás, hímzés, kemencében kenyérsütés. 
Az itt elkészített tárgyakat eladják, és ebből új kellékeket 
vesznek. 

Esténként táncház és mulatság (nem a buli szót 
használják!) - hajnalig. A táncosok közt voltak ottani 
magyarok, „belterületi magyarok”: ezek a mai Ma-
gyarországon élők, szlovákok és csehek - és persze 
mi: egy venéz, meg egy argentin!

A foglalkozások természetesen magyarul folytak, 
de volt, hogy szlovákra (amit a csehek is értenek) 
váltottak. Ilyenkor nekünk fordítottak. Kicsit úgy 
éreztük magunkat, mint Buenosban vagy Caracasban, 

ahol szintén tánc közben ment a fordítás.
A júniusi számban említettük már, hogy a néptánc ösz-

szehoz, nem pedig elkülönít! Most is öröm volt látni, ahogy 
a csehek és szlovákok tanulták a magyar táncokat, sőt, az 
egyik este szlovák táncház is volt. Akkor pedig mindenki 
szlovák táncrendet tanult. A tanár nem beszélt magyarul, de 
így is kitűnően tanított, és egy vidám, változatos táncházat 
vezetett le. 

Visszatérve maga a falura, gyönyörű hegyek közt levő 
pici hely. Amint ide-oda sétáltunk, mindenki helyesen 
köszönt. Élvezet volt hallani, ahogy beszélnek, „fölvidéki” 
tájszólással. Például: keltészta helyett „költészta”, aztán 
helyett „osztán”.

Van egy posta, két kocsma és két élelmiszerbolt. A boltok-
ba betérve azt gondoltuk, hogy valami régi filmet nézünk, 
a múlt rendszer felszerelésével. De most divatosabb azt 
mondani, hogy „retro” élelmiszerboltba jártunk… 

Még két érdekes, múlt korszakbeli dolgot mesélhetünk. 
Az utcákon működik egy hangos bemondórendszer. Ezt 
használják a falu életében fontos hírek közléséhez. Például, 
mikor érkezik és hol lesz a csirke, cukor vagy gyümölcsös 
árus, a kulturális programokat és temetkezéseket is itt 
mondják be. Először elhangzik egy idétlen zene, majd az 
emberek kimennek a ház elé meghallgatni a friss híreket.

Pénteken délben elkezdett szólni a légitámadási sziréna, 
erősen hallottuk, mert pont a művelődési ház tetején van. 
Minden pénteken pontosan 12 órakor próbaképpen meg-
szólal a sziréna, és mivel már nincs légitámadás, legalább 
egyszer hetente mindenki be tudja időzíteni az óráit.

*
A faluhoz még két nevezetesség tartozik: a Buzgó Forrás, 

amely egy ismert kegyhely. Itt történt a 
Lourdes-i Szűz Mária egyik megjelenése. 
Egy kedves kis szabadtéri kápolnát épí-
tettek oda. A kilátás is kitűnő. Ennek a 
forrásnak az eredeténél be lehet menni a 
Buzgó barlangba. Ez egy többtermes bar-
lang, ahol meg lehet nézni Közép-Európa 
legmagasabb cseppkőjét: 32 méteres! 
Felszereléssel kell bemenni, és néhány 
akadályon átmenni, de megéri!  

Dús hét volt! Nagyon élveztük a tár-
saságot és a kitűnő oktatást is, sokat tán-
coltunk. Még az izomlázat sem bánjuk…

Következő számunkban ismét vissza-
térünk várhosszúréti élményeinkre.

2008. június 28-án indultunk Magyarországra férjemmel, 
Lajtaváry Danival.

Tulajdonképpen én véletlenül jutottam ehhez az úthoz. 
Miért mondom ezt? Az úgy volt, hogy Dani a születésnap-
jára egy magyarországi utazást kapott Zsuzsi lányunktól, 
aki úgy gondolta, hogy az nem lehet, hogy édesapja még 
nem ismeri őshazáját. Hónapokig spórolt, és sikerült neki 
ilyen hihetetlen ajándékkal meglepni Danit… De kettesben, 
együtt, mégis nagyobb élmény. Édesanyám legalábbis 
így vélte (de jó, hogy ezt tette!) és így történt, hogy én is 
mehettem… 

Óriási élmény volt, bár sokszor szomorú voltam, mert 
Budapest más László nélkül. Üres. Sokszor megható volt 
annyi embert újra látni, olyanokat, akiket vagy 15 éve nem 
láttam; még meghatóbb volt annyi szeretetet kapni. Sírtam, 
nevettem, örültem, csodálkoztam, meghatódtam, elbűvölve 
néztem, figyeltem, hallgattam, tanultam...

De mielőtt saját élményeimről mesélnék, szeretném 
megosztani veletek azt, amit Dani írt. Neki ez első magyar-
országi útja volt…
Lajtaváry Dániel:

Tulajdonképpen 
hazamentem én?

Eljött a várva-várt pillanat. Sőt, már 
el is múlt. Úgy elrepült ez a három hét, 
mintha csak egy éjszaka lett volna az 
egész, egy nagy álom - és már fel is 
ébredtem volna. Kavarognak a fejemben 
az emlékek, régi újra látott ismerősök, új 
barátok, és azok a helyek… Olyan he-
lyek, amelyeket már ismertem azelőtt is képeslapokról, régi 
történelem- és földrajzkönyvekből, magyar naptárakból, és 
olyan képekről, amiket kiskorom óta a falakon látok lógni 
szüleimnél, nagyszüleimnél és magyar ismerősöknél. Most 
is itt látom magam előtt az 50. cserkészbál meghívóját a 
kivilágított Lánchíddal, Parlamenttel, Budai várral…

Ott is voltam álmomban, és tényleg úgy nézett ki, mint 
a fényképen. Budapest, Zsámbék, Bicske, Szentendre, Du-
nakanyar, Visegrád, Esztergom, Kismaros, Alföld, Mártély, 
Nagymágocs, Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely, 
Balaton, Balatonfenyves, Keszthely, Zamárdi (több mint a 
felét most kifelejtem), álmomban ott voltam mindenütt, és 
mindenütt magyarul beszéltek az emberek, sőt, mindenhol 
magyarul voltak a feliratok. Kis szőke, világoskék szemű, 
hófehér bőrű gyerekek olyan szókinccsel beszélték a ma-
gyar nyelvet, mintha könyvből olvasták volna, még annál 
is jobban. Még a kutyához is magyarul szóltak, mint mi 
„itthon”. Nehéz feladat leírni, hogy mit éreztem, és hogy 
mit érzek ezek után.  Mindenesetre ezek által gazdagabb 
lett az életem.

De, kérem szépen, ne kérdezzétek tőlem azt, hogy úgy 
éreztem-e magamat ott, mintha hazamentem volna. Főleg 
akkor nem, ha azt várjátok, hogy igennel válaszoljak. Ma-
gyarország csodálatos ország, értem a nyelvét és ismerem 
kultúráját, becsülöm a népet, és büszkén mondhatom, hogy 
magyar vér folyik az ereimben, tiszta magyar vér, sőt, arra 
is büszke lehetek, hogy egyaránt érzem magamat brazilnak, 
magyarnak és most már argentinnak is. Az sem vitatható, 
hogy a magyar nevelés számít legtöbbet a mindennapi 
életemben.

De mindezek ellenére, miképp mondhatnám azt, hogy 
Magyarországra „hazamentem”? Most voltam ott először 
életemben (nem csak álom volt?) Bizonyos mértékig még 
azt is mondhatom, hogy néha furcsa érzés fogott el: „hát, 
bizony, én ezt a helyet már ismerem”, vagy: „mintha itt 
már jártam volna valamikor”… Még a hangulat is ismerős 
érzéseket keltett.

Mégsem voltam otthon Magyarországon. Merem állítani, 
hogy ha most nagyszüleim vagy szüleim visszamennének, 
vagyis „hazamennének”, ők sem éreznék magukat rögtön 
otthon.

Most értem meg százszázalékosan Tamási Áron szavait: 
Az otthon nem egy hely, hanem egy érzés.

Utoljára nem hagyhatom ki azt, hogy ami mégis a legjob-
ban meglepett az volt, hogy azok az emberek, akiket itt 
Argentínában ismertünk meg és kaptak tőlünk itt egy kis 
szeretetet, egy kis törődést, egy kis időszakítást számukra, 
milyen odaadással és önzetlenül, ezerszeresen viszonozták 
azt a keveset, amit tőlünk itt kaptak.

Köszönöm, Zsú, ezt az óriási ajándékot! Papi”

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné B. Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, 

Olivos - 4799-8437 
Nyitva tartunk péntekenként 19 - 21 óráig

    54  Lakatos László: Tavaszi játék
  200  Csathó Kálmán: Tavasztól tavaszig
  209  Babay József: Menekülj a szerelemhez
  235  Petőfi Sándor: Összes költeményei II.
  582  Petőfi Sándor: Összes költeményei I.
  697  Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
  937  Choromanski, Michal: Orvosok és betegek
  869  Gotta, Salvator: A világ legszebb asszonya
1732  Conrad, Joseph: Öregek és fiatalok
1978  Róna - Litványi: Urak és elvtársak
2406  Koós Dezső: Az aranyhegyek országa
2713  Kenneth, Claire: Minden tavasz véget ér…
2822  Dumas, Sándor: A fekete tulipán
3184  Bandó Gyula: Könny, mosoly, muzsika (karmester
          regény)
3241  Fizi Mihály dr.: Az orvos rendelte… Egy földönfutó
          naplója
3530  Baum, Vicki: Tavaszi vásár
3732  Párkány László: Tolnay Klári egyes szám első
          személyben
4389  Maurois, André: Szeptemberi rózsák
4488  Follett, Ken: Tű a szénakazalban
4794  Rabelais, François: Gargantua
5000  Róna Tibor: Több nyelven beszélünk

En castellano:
S-267  Petőfi, Sándor: Libertad, amor – Poesías y cartas
S-268  Márai, Sándor: La extraña
S-224  Bueno, Salvador: Cinco siglos de relaciones entre
           Hungría y América Latina

DVD
DVD-7   Bánk bán (Katona József) Szereplők: Blaskó Péter,
             Almási Éva, Szertes Ági
DVD-8  Halálos tavasz (Karády Katalin, Jávor Pál)
DVD-9  Egy szoknya, egy nadrág (Turay Ida, Latabár 
             Kálmán)

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI   
Budapesti tudósítóinktól:  Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

Ami az íróasztalon maradt:
Szent-Gály Kata: 

Balatoni út
Kékszínű vászon az ég,
buborékos benne a felleg,
húz egy vadliba-ék,
lent a jegenyék menetelnek.

Zsong a lapály, aranyos
remegések futnak a nádban,
zsoltár búg, panaszos,
tűzhasú béka szavában.

S megy, megy az út. A kövön
kerék fut az emberi sorssal,
- megy, megy a sok kis öröm
együtt a sok kicsi gonddal.

Szőttes tánctábor Várhosszúréten (Felvidék)

Lajtaváry Dani és felesége Zsuzsi 
a Budapesten viszontlátott baráti körrel

Lajtaváry Dani meg-
hatottan csodálja 
Budapest fényeit

A Lajtaváry házaspár először együtt Budapesten

Várhosszúrét, Felvidék

José és Teri
 a felvidéki táncházban 

Teri és José már 
beöltözve a bar-
langlátogatásra...


