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1920. június 4-én Apponyi lemondása 
után, a versailles-i Kis Trianon kastélyban 
Bénárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd 
miniszterek írták alá a békeszerződést. 
1920. november 13-án a nemzetgyűlés 
iktatta törvénybe. A trianoni szerződés 

Rövid részletpillantás a múltba
nem szétütött a felforgatók között, ez 
által megmentette Magyarországot, és 
méltó helyére állította azt a keresztet, 
amely a haza fenntartásában oly sok 
századon át szilárdnak bizonyult. 
Ezt a vezért tiszteljük és ünnepeljük 
Főméltóságodban, és Tolna várme-
gye keresztény papsága s saját hívei 
nevében a legmelegebb hódolatát s 
legbensőbb háláját tolmácsolja ma 
általam Főméltóságodnak, és ígéri, 
hogy Főméltóságodat magasztos törek-
vésében, a keresztény Magyarország 
újraépítésében és felvirágoztatásában 
mindenkor lelkesen és híven követni 
fogja.

Isten óvja  és áldja a hazát, Isten óvja 
és áldja Főméltóságodat.

 
És íme Horthy Miklós válasza:
Magyar Testvéreim! Örömmel jöttem 

először életemben e szép vidékre, hogy 
az egész magyar hazánk lelkes örömét 
s meleg üdvözletét tolmácsoljam az 
idegen megszállás alól felszabadult 
polgárságnak. Kötelességem min-
denkit figyelmeztetni olyan dolgokra, 
amelyek a kimondhatatlanul nehéz 
időkben a politika nehéz munkáját még 
jobban megnehezítik.

Most jövök Mohácsról, ahol az 
ország fennállása óta ért legnagyobb 
katasztrófa emléke mered felénk. Az 
akkori majdnem tökéletes megsem-
misülésnek, a mohácsi csatavesztésnek 
és az utána következő szomorú idők 
borzalmainak az a széthúzás volt az 
oka, amely hátulról orozva nehezedett 
a nemzetre. A hiba éppen úgy, mint 
most, akkor is bennünk, magyarokban 
volt és ennek az ősi magyar viszályko-
dásnak nevet is adtak az óta: A turáni 

Trianont megelőzően Magyaror-
szág nagy része megszállás alá került. 
Baranyát s Tolna megyének majdnem 
a felét a szerbek szállták meg. Be is 
rendezkedtek, bízva abban, hogy az 
elfoglalt területek a kezükön marad-
nak. A trianoni döntés értelmében 
azonban ki kellett vonni csapataikat 
a megállapított határok mögé. - Ne-
hezen tudjuk magunkat beleképzelni 
az akkori állapotokba... Az ország két 
harmada odaveszett. Kétségbeesett 
emberek igyekeztek hazafelé. És sem-
mi jót nem lehetett ígérni. Sőt, még 
lemondást kellett kérni! 

Néhány hónapra rá jött Horthy 
Miklós erre a vidékre, hogy bátorsá-
got s lelket öntsön az emberekbe. Na-
gyobb településeken megállt s beszélt 
az egybegyűltekhez. Bátaszékről 
Bajára utazott. Aznap négy települést 
látogatott meg. 

1921. október 7-én Bátaszéken a 
templom előtt többen köszöntötték. 
Többek közt elhangzott Hrádek Béla 
pápai kamarás köszöntése is:

Főméltóságú Kormányzó Úr! Deák 
Ferenc, a haza bölcse mondta: „Kard 
foglalta el, kereszt tartotta fenn a 
hazát”. Kereszt és kard a hatalom, a 
tekintély, a rend és törvény hordozói, 
őrei és jelképei. Ezek nélkül nem áll-
hat fenn Magyarország. Ezért tiporták 
sárba a keresztet, ezért nem akartak 
katonát, kardot látni a haza, a trón és az 
oltár ellenségei, a kommunisták, és ha 
tervük sikerül, akkor elpusztul - talán 
örökre – az ezeréves Magyarország!

De az Isteni gondviselés az utolsó 
órában vezért adott a nemzetnek, 
vezért, aki nem dobta el a kardot, ha-

átok az a hiba, amelynek most már 
végre-valahára meg kell szűnnie, mert 
ha a szívek hamarosan nem forrnak 
össze, ha a kezek nem találkoznak - 
akkor hamarosan második Mohácsnak 
nézünk elébe.

Olyan kevesen vagyunk mi ma-
gyarok és oly sok az ellenségünk, 
oly sok a feladatunk, hogy mi csak 
magunkban bízhatunk és csak saját 
erőinkkel tudjuk kivívni országunk 
megerősödését.

Hogyha a széthúzást nem tudjuk 
magunk közül kiküszöbölni, ha nem 
tudjuk a haza minden polgárát egy 
táborba terelni, akkor kár belefogni a 
munkába, mert a sikerre a legkisebb 
kilátásunk sincsen.

Pár órája kaptam az értesítést, hogy 

kettétörte és a továbbiakban szinte le-
hetetlenné tette a nemzeti fejlődésnek 
akkor már több évszázados folyamatát. 
Trianon a végzetes katasztrófák félel-
metes súlyával nehezedik még ma is a 
nemzetre.

Modrus-Fiume megyéből 
menekülők újabb csoport-
jára kell számítanunk. Se-
gítéssel, megértéssel kell 
lennünk irányukban ezek-
ben az elkeserítő időkben. 
Nem ragaszkodhatunk 
hát önös érdekeinkhez, ha 
olyan testvéreink vannak, 
akiknek otthonukat hátra 
kellett hagyni, s nem ju-
tott nekik étel. Hozzánk 
tartoznak ők, mind anyjá-
hoz a kisded. 

Mikor ez a szép vi-
dék felszabadult, akkora 
már odafenn Budapesten 
elfelejtették mindazt a 
sok szenvedést, amely-
ben a vörös uralom alatt 
részük volt az emberek-
nek. Kérem most az itt 
összegyűlteket, hogy ne 
kövessék a hamar felejtő 
nagyváros példáját, ha-

nem lebegjen mindig a szemük előtt 
a magyar élet egyetlen célja, amely 
egyedül kell, hogy minden magyar 
célja legyen: a haza boldogulása.

Ne hallgassanak sohasem a hamis 
prófétákra, akik oda ígérik a csilla-
gokat is, de a haza boldogulásáért nem 
tesznek semmit. Ebből a romhalmaz-
ból nem tudok semmit se csinálni, ha 
a nemzet egységesen nem áll a há-
tam mögé. Dolgozzunk megfeszített 
munkával a haza boldogulásáért és 
csodákat fogunk mívelni. Dolgozzunk 
hát, hogy száz év múlva az unokáink 
elmondhassák: Mily nagy szerencse 
volt ez a szerencsétlenség, ami rajtunk 
végigviharzott, mert ennek hatása alatt 
a magyar megtalálta a magyart!
(Összeállította Barkuti Jenő,Bátaszék)

Csapó Endre (Sydney):
Jön-e a kor embere?

Most egy érdekes helyről, egy érdekes 
embertől idézek. Az érdekesség abban van, 
hogy nem erről a mi  hetilapunkról (Ausz-
tráliai Magyar Élet. Szerk.) van szó, hanem 
egy havi folyóiratról. Kezembe akadt a 
Magyar Élet I. év 1. száma, amely 1931. 
július hónapban jelent meg Kádár Lehel 
szerkesztésében, Budapesten. Bevezető 
soraiban ezt írja:

„A magyarság politikai és állami éle-
tének legválságosabb óráit éli: a magyar 
nacionalizmus mindent gyógyító és nagy 
erőfeszítésekre hajtó vérkeringése meglas-
súdott. Megmagyarázhatatlan közömbösség 
süppedékébe fulladnak a nemzeti társada-
lom vágyai és érzelmi elemei: nem tudnak 
átváltódni mozgalmakká, hiányzanak a 
cselekvés feltételei.”

Ez a Trianon utáni, depressziós idők 
magyar társadalma, a mélypont-idő. A szó: 
nacionalista, akkor még - elgyalázottsága 
előtt - a nemzetért aggódó hazafiúságra 

utalt. Gazdaságilag feltét-
lenül jobb ma a helyzet, 
de ma is hiányzik a társa-
dalom vágyait megvaló-
sító cselekvő akarat. Kell 
jönnie valakinek, akitől elfogadja a nemzet 
a tételt: a holnapért meg kell hozni a mai 
áldozatot, munkával, nélkülözéssel. 

Pethő Sándor, aki a Magyar Nemzet című 
napilapot megalapította 1938-ban, az az 
érdekes ember, akit itt idézek a 75 évvel 
ezelőtti folyóirat idővásta oldalairól:

„Carlyle óta vitatkoznak a történetírók 
és a társadalomtudósok azon a kérdésen, 
hogy történelmi feladatok megoldásánál a 
nagy személyiségek szellemi és erkölcsi 
erőinek túlnyomósága-e a döntő mozzanat, 
vagy pedig az átalakulásra és változásra 
megérlelt viszonyok ilyen személyes erők 
híján is meglelhetik a kibontakozás leghe-
lyesebb és legközvetlenebb formáját. (...) 
Nagy egyéniség nélkül a legalkalmasabb 

és legformálhatóbb történelmi helyzetek 
is kiaknázatlanul maradnak, s az egyéni 
erő beavatkozástól mentesített helyzetek 
és viszonyok zűrös káosszá gomolyodnak 
egy program és egy presztízs szilárd tenge-
lye híján. Viszont a legnagyobb zsenik is 
elmúlhatnak anélkül, hogy véghezvinnék 
hivatottságuk inspirált műveit, ha az idő 
és a helyzetek mostohasága közepette nem 
bonthatják ki lángelméjük szárnyait.”

 Számunkra most az érdekes, amit föl-
vetett: történelmi helyzet van-e ma egy 
nagy egyéniség számára, és van-e olyan 
valaki, aki képes lenne a helyzetet, ha 
van, kiaknázni. Természetesen az ország, 
vagyis a nemzet javára, hiszen éppen egyéb 
kiaknázók miatt jön szóba mindez, mint 
oly sokszor a magyar történelemben, a 
fennálló rendszer ellenében. A kérdés azért 
is indokolt, mert a magyarság élete annyira 
összekuszálódott, hogy ma már mindenki 
„pöttyös”, senki nem kap tiszta lapot.

Mindenek előtt kellene valaki, aki megál-
lítaná a parlamenti ide meg oda ingázást, 
a bolsevizmushoz vissza-visszasodródást, 
amiben eltelt négyszer négy év, és most 

kezdődött a ma még ismeretlen ötödik. A 
lakosság (mely már sem nem nemzet, sem 
nem nép) ma már nem ismeri az összefogás 
lelki élményét, a közös érdek megfogalma-
zását, az erők összefogásának eredményét. 
Van számtalan egyesület, de nincs mögöttük 
szellemi mozgalom, közös meggyőződés, 
hogy különjáró utakon is egyazon cél le-
begjen a szemek előtt.

Ilyen szétzilált társadalomban politizálni 
csak pártok keretében lehet, amiket nem 
a társadalom géniusza hoz létre, hanem 
a kor politikai divatja sodor át a határon, 
a gazdasági tevékenység pedig pénzinté-
zetek és vállalkozók, vállalkozói szervek 
mezőnyében folyik ugyancsak nemzetközi 
egyöntetűséggel. Tizenhat év után e poli-
tikai légkör kizárólagossága kialakult, a 
gazdasági erők is élvezik biztonságukat. 
A kommunista éra szellemi és gazdasági 
garnitúrája teljesen és véglegesen átmen-
tette magát, és tette magát az új rendszer 
meghatározó részévé. A társadalom ugyan 
megszabadult az egypártrendszer idétlen 
hatalmaskodásaitól, de az egypárt-elit 
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Tisztelt Hölgyem!
A Magyar Nemzetben olvastam 

Benedek László úrral készült 
riportot, akivel az óta sikerült 
beszélnem. Nagyon örülök, hogy 
kapcsolatba kerültünk. Tőle ér-
tesültem Önökről, honlapjukról, 
valamint arról, hogy 2005. már-
ciusban újra megjelent az Argen-
tínai Magyar Hírlap.

Először is szeretnék gratulálni 
hozzá, másodsorban szeretném 
felajánlani együttműködésemet. 
Építészmérnök-közgazdász va-
gyok, és emellett újságíró is. 
2001-ben a Szent László TV-ben 
volt egy önálló műsorom a „Ma-
gyarok magyarokról”, amelynek 
műsorvezetője és szerkesztője 
voltam. Sajnos Magyarországon 
sem könnyű a – hagyományőrző 
- magyarok sorsa, így a TV is 
csak önerőből, összefogásból és 
sok ember ingyenes munkájából 
tudott működni, nem egész egy 
évig. Melléklem a Csíksomlyói 
Búcsúról szóló írásomat az ősi 
Babba Mária ünnepünkről.
(a cikket lásd a 3.o.-on. Szerk.). 

Sok sikert kívánok munká-
jukhoz!

 Uszkay Dorottya, Budapest

Kedves Zsuzsó! 
Mindig egy boldogság olvasni 

újságod. Így gyakorolom a drága 
magyar nyelvet. Érzem, hogy 
szíved-lelked benne van, ez fia-
talít! A magyar nyelv sokat jelent 
számomra. Jobban is írhatnék, de 
bártorsággal írok neked tovább! 
Itt küldöm neked az utolsó kiállí-
tásomban (Centro Naval, La Plata) 
egyik látható tárgyat.

Nagyon megható volt a Regös 
gyerekeknek kalandos filmje. 
Különösen az erdélyi rész (ott 
laktam Kolozsvárott 1940 és 44 
között). Édesanyám énekelte: 
„Szép város Kolozsvár, ott lakik 
a Marosnál...”  Hallottad vala-
mikor? 

Örömmel közlöm, hogy március 
30-án megszületett Iván unokám, 
és még nagyobb a boldogságom, 
mert lányom kérte, hogy csak 
magyarul beszéljek vele! (a dá-
tum képpel a Mi Történt-ben 
található, 7.o. Szerk.), Szeretettel 
üdvözöllek

Lópezné Makkos Zsuzsi

Scientific American 7. kötetének 
számában, a 298. oldalon. Én is 
megnéztem. Mindketten magyar 
eredetűnek találtuk. A szemem 
előtt volt a matyó rózsa, a szegfű 
és a hosszúszárú kis leveles ágacs-
ka, még a girland használata is 
jellemző.

Ha ezt egy idegen látja, nem 
ismer rá úgy, mint én, aki már hos-
szú évtizedek óta ezzel a mintával 
foglalkozom.

Itt küldöm át érdekességként az 
újság olvasói számára! 

özv. Albertné Bíró Magda, 
Ostende

Kedves Zsuzsó!
Örülök annak, hogy szívesen 

fogadták küldeményünket. Önző 
módon kívánom, hogy szeressék 
meg a felvételeket! Nem lesz 
nagyobb öröm számunkra, mint 
azt hallani, hogy valamely nép-
dalunkat megkedvelik, s talán 
meg is tanulják. Ehhez segítségül 
elküldtem a dalszövegeket.

Megerősített munkánkba vetett 
hittel itthon is valamennyien 
úgy érezzük, hogy ez a mi igazi 
hivatásunk, s a magunk öröme és 
gyarapodása mellett dolgoznunk 
kell a hagyományápolásban.

Idehaza is veszély fenyegeti a 
magyar kultúrát, a globalizáció s 
az ezzel járó tömegkultúra veszé-
lye. Itt is kevesen vannak, akik 
érzik ennek a valódi súlyát és igazi 
veszélyét. S még kevesebben, akik 
tesznek is valami érdemlegeset. 
Én Önöktől közvetítést reméltem 
abban, hogy lemezünk eljuthas-
son a magyar hagyományokat 
ápolók valamely, Önök által is-
mert közösségéhez. Azt nem gon-
doltam, hogy a szerkesztőséget 
olyan családok alkotják, amelyek 
számos más tevékenység motorjai 
is, vagyis azt nem kell továbbadni, 
mert a legjobb helyre jutott.

Tisztelettel köszönti Önt: 
Kozma László

A Rezeda Népművészeti
Egyesület elnöke, Dunaszeg

Kedves Zsuzsanna!
A tegnapi postával megkaptam 

a lapjukat. Igazán kedvesek 
és figyelmesek! Egy szusszra 
kiolvastam az egészet, és nagy 
honvágyam támadt a kolónia 
után.

Isten áldja meg magukat 
mindazért, amit végeznek! Ad-
jon Önöknek a Mindenható jó 
egészséget, kitartást és bőséges 
humorérzéket!

Maradok szívélyes üdvözlettel 
a „homoki székelyek” nevében 
állandó virtuális olvasójuk

Nagy Árpád, 
Izsáki ref. lelkész

Tisztelt Szerkesztőség!
Távolról majdnem lehetetlen a 

Hírlap szerkesztési politikájához 
hozzászólni, ezért elnézést kérek 
jóakaratú, de esetleg hiányos tár-
gyilagosságom miatt.

Szembetűnő nehézség lehet a 
korlátolt előfizetés, mert az olvasók 
zöme nem a fiataljaink, akiknek ke-
vés alkalmuk van olvasni, amellett, 
hogy az események résztvevői. Az 
idősebb generáció pedig rohamo-
san fogy. Előbb-utóbb szükséges 
lesz az olvasóközönséget “nem-
zetközösíteni”, vagyis a világon 
szétszórtakat is bekapcsolni. 

Fiataljainkat biztos érdekelnének 
történelmi elbeszélések, tanul-
mányok, méltatások. Az idősebb 
korosztályt pedig a hazai politikai 
kilengések, amikről kevés tár-
gyilagos értesítés, még kevesebb 
magyarázat olvasható. Budapesten 
kezembe került egy különösen 
megkapó könyvecske az otthoni 
fiatalság működéséről a háború 
befejezése alatti időkben. A Szabad 
Rádiónak hírszolgáltatója írta és 
dacára, hogy hátborzongató, töb-
bek között a recski haláltábor két 
évére is kiterjed. Ritkán olvastam 
egy őszintébb helyzetjelentést az 
ötvenes évek sötét korszakáról, 
amiről csak azért szükséges meg-
emlékezni, mert szorosan ösz-
szefügg történelmünkkel, és bár 
egyáltalán nem előnyösen, de 
továbbra is kihat a mai belpolitikai 
viszontagságainkra.

Jó szerencsét és kitartást kívánva 
baráti szeretettel 

Semsey Tamás, Villa Gesell

Kedves Zsuzsó!
Ezelőtt egy évvel Zsuzsi lányom 

az internetben rátalált egy rop-
pant érdekes horgany és ezüstből 
ötvözött archeológiai darabra. 
A leírása szerint ezt egy ásatás 
folytán tárták fel 1851-ben, öt 

méter mélységben, egy száze-
zer éves szikla robbantásának 
következtében, amelynek során 
más tárgyakat is leltek. Ennek a 
harang-formájú tárgynak leírása 
megtalálható az 1851. júniusi 

Az Olvasó írja...
Latin-Amerika a magyarság térképén

Pataky István interjúja Benedek Lászlóval
a Magyar Nemzetben (2006.4.6)

Kulturális szempontból a dél-amerikai 
magyarok helyzete a moldvai csángó-
kéhoz hasonlítható – mondta lapunk-
nak adott interjújában a Latin-ame-
rikai Magyar Országos Szervezetek 
Szövetségének európai képviselője, a 
jelenleg Budapesten élő, de Argentí-
nában született Benedek László.

Az anyaországban nem sokat tudnak a Latin-Amerikában élő 
magyarokról. Mekkora közösségről van szó?

– Bajban vagyok, ha megbízható számokat kér tőlem, hiszen a sta-
tisztikák nem mindig tükrözik a valóságot. Különféle kiadványokra, 
adatokra és felmérésekre támaszkodva abból indulhatunk ki, hogy 
Argentínában 30-50 ezer, Brazíliában 80-100 ezer, Venezuelában 
pedig 10-15 ezer magyar, illetve magyar leszármazott él. Meglátá-
som szerint ha ezeknek a számoknak a tíz százalékát vesszük alapul, 
akkor megközelítően kapunk valós adatot az aktív, ma is számon 
tartható magyarság létszámáról, azokról, akik részt vesznek magyar 
rendezvényeken, istentiszteleteken, előfizetnek valamilyen magyar 
nyelvű sajtótermékre, megjelennek a nemzeti ünnepek összejövetelein, 
felvonulásokon, egyesületekben tagok. 

Mikor települt ki a magyarok többsége?
– Már az első világháború előtt is mentek ki Dél-Amerikába magyarok, 

aztán közvetlenül az első világháború után érkezett egy újabb hullám, de 
a mai kint élő magyarság gerincét a második világháború után kitelepül-
tek adják. Azok, akik ma magyar intézményeket működtetnek, legyen az 
kulturális egyesület, egyházi tevékenység, iskola vagy néptánccsoport. 
Olyan emberek vezetik ezeket a magyar szigeteket, akik már második 
és harmadik generációsak, ennek ellenére rendkívüli érzékenységgel 
kezelik a magyarság kérdését. Az 1990. év a szórványmagyarságnak 
azt jelentette, hogy az óhazából hirtelen anyaország lett. Azonban 
az anyaországban még kevesen döbbentek rá, hogy kiaknázatlan tőke 
rejlik a szétszórtságban létesült magyar kolóniákban. Ne felejtsük el: 
ezek a közösségek értékes kapocsként működhetnek Magyarország és 
olyan távoli államok között, amelyek politikai vagy gazdasági szem-
pontból korántsem elhanyagolhatók. Sok szó esik mostanában a határon 
túli magyarokról, a szülőföldön való megmaradásról stb. Ilyenkor a 
kommunikálók az esetek túlnyomó többségében kizárólag a Kárpát-
medencére gondolnak, a „nyugati” magyarságra, így a dél-amerikai 
magyarságra nem. Ezért is alakultak meg a 90-es évek elejétől a képvi-
seleti intézményeink (kezdetben országonként), és ezeket összefogva 
2004-ben a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége. 
Rádöbbentünk: Magyarországon alig ismerik a dél-amerikai ma-
gyarságot. Meg kellett kezdenünk azt az ismertető munkát, amelynek 
nyomán felkerülhetünk a „magyarság térképére”.

Mondana néhány fontosabb latin-amerikai magyar identitásőrző 
szervezetet?

– A dél-amerikai magyar intézmények nagy része az ifjúságneveléssel 
foglalkozik. Ebben vezető szerepe van a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetségnek. Hatékonyságát annak köszönheti, hogy évtizedek alatt 
kialakított és jól bevált programmal, tartalmas célokkal rendelkezik. 
A cserkészszövetség olyan minőségi követelményt állít tagjaival és 
vezetőivel szemben, amely számos hét végi magyar iskola létrejöttét 
indukálta különböző városokban. Ezek közül kiemelkedik a Buenos 
Aires-i Zrínyi Ifjúsági Kör. A magyar iskolákon kívül néptánccsoportok, 
óvodák is működnek. A dél-amerikai társadalmakban nagyon fontos 
szerepük van az egyházaknak és a kulturális egyesületeknek is. A mai 
dél-amerikai magyar élet igen aktív, annak ellenére, hogy a lélekszám 
tekintetében zsugorodás tapasztalható. Büszkék vagyunk arra, hogy 
hosszabb szünet után ismét van magyar nyelvű újság: 2005 márciusban 
megjelent az Argentínai Magyar Hírlap; hogy tavaly év végén Magyar 
tér elnevezésű parkot avattak Buenos Airesben, és 2005 februárjában a 
Buenos Aires-i Regös Együttes tizenkét tagja kéthetes magyarországi 
és erdélyi turnén vett részt, kirobbanó sikerrel.

Miből tartják fenn magukat ezek a szervezetek, újságok?
– A dél-amerikai magyarok életére jellemző, hogy nem kell ma-

gyarságuk miatt félelemben élniük, atrocitások nem érik. Ugyanakkor 
támogatást sem kapnak, csak saját erejükre hagyatkozhatnak, ami az 
ottani gazdasági helyzetet figyelembe véve néha komoly nehézségeket 
okoz. Nagy ellenfél a modern korunk által is indukált közömbösség. Ha 
kulturális szemszögből közelítjük a kérdést, a helyzetünk a moldvai 
csángókéhoz hasonlítható. Argentínában például harminc magyar in-
tézmény van, ezek önerőből működnek. Tagdíjakból és adományokból a 
működési költségekre meg tudják teremteni az anyagi fedezetet, de aki 
ott dolgozik, az 99 százalékban társadalmi munkában teszi. Ahogy mon-
dani szoktuk, magyarnak lenni pénzbe kerül. Az intézmények működése 
önerőből megoldott, de ez egy takaréklángon való működést jelent. 

A Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége 
meghívást kapott a tragikus kimenetelű, december ötödikei nép-
szavazás után alakult Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának 
tanácskozására. Mennyiben jelenthet előrelépést a Dél-Amerikában 
élő magyaroknak ez a részvétel?

– Ezen a fórumon sikerült két eredményt is elérnünk. Egyrészt a 
Kárpát-medencei politikai pártok közösen támogatják azt az elvet, 
hogy a nyugati magyarság legitim képviselői tagjai lehessenek a Ma-
gyar Állandó Értekezletnek, másrészt a marosvásárhelyi egyeztetésen 
egyetértés volt a diaszpórában élő magyarság anyagi támogatásának 
szükségességében is. Ez ügyben már meg is kerestük az anyaországi 
pártokat, s elképzeléseink pozitív visszhangra találtak. Számos olyan 
programunk, tervünk van, amely beindulhatna, ha meglenne rá a tá-
mogatás. Anélkül a diaszpórában, így a Latin-Amerikában élő magyar 
közösség lassú halálra van ítélve. S nem is elsősorban az anyagi támo-
gatás a fontos, hanem az az üzenet, amely ezzel párosul. Felépülhetnek 
ugyanis az aktív, élő kapcsolatok a magyarországi intézményekkel, ez 
pedig frissítésként hatna a kint élő magyarokra. 
(Emellett Lászlót április 20-án az M2 TV-n a Határátkelő c. programban 
interjúvolták. Ezzel növelhette ismertségét, és továbbá terjeszthette a 
latin-amerikai magyar közösségekről szóló híreket. Szerk.)

2006.4.29 FTC pálya Magyar Bajnokság (Borsodi Liga) 
Eredmény 3:1 (2:1)                 (beküldte Plósz Sándor, Budapest)
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A magyarok Mózese
(Kolozsvár, 1557. jan.1-Kassa, 1606. dec.29)
400 éve kezdődött Bocskay István 

Fejedelem szabadságharca
1606. június 23: 

az első 
Bécsi Béke 
megkötése

„…az mü nemzet-
ségünknek több 
hazája
ennél soha nem 
lészen s nincsen 
is, más
minekünk az övét 
nem adja” (1606)

Mit ünnepelünk ilyenkor valójában 
Csíksomlyón?

A csíksomlyói Babba búcsú egy ősi szakrá-
lis ünnep. Babba-, Nagyboldogasszony-, azaz 
Mária kultusz a magyarság egész történelmét 
átható és meghatározó kérdéskör. Mária a 
magyarok megkülönböztetett tisztelettel 
övezett patrónája. A magyar királyok sora, 
a korai pártus királyoktól kezdve, a hun 
királyokon keresztül, Istvánig felajánlja a 
Koronát és Magyarországot Máriának. Mi 
a saját utunkat ápoljuk az Isteni család felé, 
azzal, hogy Máriát saját édesanyánknak és 
Magyarország patrónájának tekintjük.

Babba azonos Szűz Máriával?
Az alapoknál kell kezdeni, sok minden 

össze van itt keverve. Babba egyenlő a 
Nagyboldogasszonnyal, akinek a lányai 
a 7 Kisboldogasszony. Mária később, a 
Krisztusi kereszténységgel együtt került be 
a vallásunkba. Szűz Mária előtt 5500 évvel a 
magyarok már Babbát, az Istenanyát tisztel-
ték. Az általunk sumer magyarnak minősített 
történelemben a legkorábbi időktől kezdve 
ott van a Fény szüze, illetve az Istenanya. 
A 7500 éves Tatárlaki amuletten ima for-
májában is megjelent istenszülő szerepben 
a női istenség. 

„Minden titkot ismerő Nagyasszonyunk, 
  vigyázó két szemed óvjon
  Napatyánk arany fényében”
Az ötvösművészetben megtaláljuk a 

magyarok Babba Máriához való tarto-
zásának és a hozzá fűződő szeretetének 
jeleit?

A korai ötvösművészet a szkíta magyar 
kultúrában az Istenanyát egy olyan ruha-
dísszel látja el, ami mindig autentikus és 
hiteles, pontos meghatározást adott bizonyos 
rangoknak és piedesztáloknak. Ezek az ún. 
cikádák, melyek a világon csak három helyen 
lelhetőek fel, ezek az egyiptomi fáraósírok, a 
nyugat kínai császári temetkezési helyek és 
a Kárpát medence. A hun, magyar sírokban, 
az Árpád törzs szálláshelyén nagy mennyi-
ségben találtak ilyeneket, pl. Szolnok mellett, 
Rakamazon és Györkönyben. Ezen kívül a 
szkíta nyakláncokon nagyon fontos a hold 
szimbólum, ami sokszor visszatér. Ezek 
mind az Istenanyát jelképezik.

A Reformáció arra is irányul, hogy az 
Istenanyát eltávolítsák a Szenthárom-
ságból?

Je l lemző a  Habsburg  d inasz t ia 
uralkodására, hogy az egyházi hierarchia 
mozgatásával mindig bolygatják a Kárpát 
medence vallási életét, és ez által ellentéteket 
szítanak. A Reformáció ugyan nem erre 
épül, hanem az egyház megtisztításának 
szándékával indul. A magyarság tudatában 
viszont még élt az ősvallás, a Reformációtól 
is a Nagyboldogasszony tisztelethez való 
visszatérést várta. Hiszen történelmileg 
igazolható, hogy mindig volt pártás, 
azaz pártus Nagyboldogasszonyunk. A 
szentháromság akkor teljes, ha benne van 

Pünkösdkor több százezer magyar 
gyűlik össze Csíksomlyón, Babba 
Mária tiszteletére. Azért sajátos ez az 
ünnep, mert a római egyház a Szent-
lélek eljövetelét ünnepli ilyenkor, és 
erre az időpontra esik a magyarok 
ősidők óta meglévő Babba Mária 
búcsúja is. A gyökerekre keressük a 
választ, amiket megpróbálunk tárgyi 
bizonyítékokkal alátámasztani. 

Vitéz Hunyadi László ötvösségtör-
ténet kutatóval beszélgetünk. Ő az 
elmúlt 35 évét egyházművészettel, 
egyházi tárgyak restaulásával és 
ezen kívül a vatikáni és nyugat 
európai egyházi kincstárak tanul-
mányozásával töltötte. Kutatott 
az ősi hun-magyar műkincsek és 
fellelhetőségük után. 

Babba Mária búcsú Pünkösd napján
Csíksomlyói ősmagyar kérdéskör Babba Mária kapcsán

az Atya, az Anya és a Fiú, melyet áthat a 
Szentlélek.

A magyar őskeresztény kapcsolatokra való 
féltékenység legjellemzőbb mozzanata, hogy 
még a Szent Koronához is hozzányúltak, 
meghamisító szándékkal, mivel levették róla 
a Mária képet.

Az elmúlt 1000 évben a Vatikánt 
miért zavarta a mi kapcsolatunk a korai 
kereszténységgel és miért volt szláv párti?

Különös kapcsolat van a magyar történe-
lem és a latin kereszténység között. Jellemző 
rá, hogy Szilveszter azt mondja Istvánnak, 
hogy én csak apostoli vagyok, de Te apostol 
vagy. A történelemben folyamatosan jelen 
van egyfajta féltékenység az igazi hitforrásra. 
Az európai latin kereszténység a mi pártus 
őskereszténységünkből táplálkozik, ami egy 
sokkal ősibb hitvilág. Persze, ez nem von le 
a kereszténység értékéből. De így a magyar-
ságnak könnyű volt a római kereszténység 
Mária idolját és kultuszát átvenni, hiszen 
nekünk volt egy sajátunk korábbról. Babbát 
nemcsak Istenanyaként, hanem önálló női 
istenként, a Fény szüzeként tiszteltük. Korai 
kereszténységünket igazolják a honfoglalás 
kori sírokban nagyszámban talált, amu-
lettként hordott keresztek is.

A korabeli egyháznál nyomon követhető 
egy olyan törekvés, hogy ami nem illett bele 
a kor hivatalos politikájába, megpróbálták 
eltüntetni. Már István király korában is 
szétszedték a korábbi egyházi tárgyakat és 
átapplikálták a kor vallási filozófiája szerint. 
Így igyekeztek eltüntetni minden olyan 
bizonyítékot, mint pl. a rovásírás, amiből 
nyilvánvaló, hogy a latin kereszténység 
későbbi. Ugyanez a helyzet az apokrif 
evangéliumokkal is, azért nyilvánították 
apokrifoknak, mert nem feleltek meg a kor 
valláspolitikai céljainak.

Ez azt is felveti, hogy a kereszténység, 
mint kifejezés, nem Jézus keresztjéből és 
ilyenfajta megfogalmazásból ered, más a 
magyarázata?

Néhány ezer évvel korábbi. És hogy ez 
mennyire így van az lemérhető abból, hogy 
a sumér agyagtáblák utalnak egy 2500 évvel 
későbbi eseményre, amire majd a három 
királyok ellátogatnak. Tehát ők már várták 
Jézust, kiszámolták az érkezésének idejét és 
helyét is. Jézus keresztje nem kereszt, hanem 
T alakú, Tao kereszt volt.

A kereszténység elnevezés a kör 
szemléletből ered, miszerint a kör körrel 
osztható. Ha a kört másik 4 körrel 
szimmetrikusan és tengely szerint 4 részre 
osztjuk, akkor el tudjuk kezdeni a kör pontos 
felosztásának megközelítését, ami nagyon 
bonyolult matematikai tudáshoz vezet el. 
Aki a kört osztja, az egy olyan ősi tudással, 
nem feltétlenül földi tudással rendelkező 
kultúrnép, aki ezt átörökítette vallási köntösbe 
is. Erre a tudásra építették kultúrájukat, 

építészetüket és a csillagászatukat.  Ebből a 
tudásból, mint alapszimbólumot, az egyenlő 
szárú keresztet őrizték meg. Ők a kör osztó 
népek, a körösztyények, a körösztények.

Hol találhatunk ősi magyar vallást iga-
zoló tárgyi emlékeket?

Gigászi nagyságú hun-magyar öröksége 
volt 1000 táján Magyarországnak, amiből 
ma Európa minden területére jut tárgyi 
bizonyíték. Főleg az aranytárgyakra 
gondolok, az egyházi relikviákra, amiknek 
mennyiségét nehéz utólag felbecsülni, 
mert szédületes mennyiségű kincs került 
Európába rajtunk keresztül, illetve tőlünk. 
Itt kitérhetnénk arra, hogy az elmúlt 300-
400 évben a Habsburgok különösen nagy 
figyelmet fordítottak arra, hogy az el 
nem pusztított és a földből még előkerülő 
történelmi bizonyítékaink mindig az ő 
ellenőrzésükön keresztül váljanak ismertté, 
ha egyáltalán napvilágra jutnak. Ilyenek 
a Nagyszentmiklósi és a Szilágysomlyói 
aranykincsek, amelyek egyenesen Bécsbe 
kerültek. A magyarság ősiségét igazolják 
ezek, nemcsak tárgyi, hanem írásos emlékek. 
Ezeken az aranytárgyakon megtalálható 
54 karakteres ősi magyar rovásírás a 
legmagasabb fokú műveltséget jelenti még 
ma is a világon a nyelvek között.

Mivel Magyarország Mária országa, 
ezért arányaiban a világon itt van a 
legtöbb kegyhely. Amerre a magyarjaink 
„kalandoztak” ott mindenhol ősi egyházi 
alapítású templomok és ősi egyházi kincsek 
vannak, amik mind tőlünk származnak. Ezek 
mind hun-magyar kézművességre utalnak.

A sumer magyar őskultúrának a nyomai 
mindenhol fellelhetőek, ahol Mária kultusz 
van. Ugyanazokkal az ősi motívumokkal, 
a napcsillaggal és egyéb ornamentikákkal. 
Sok helyen áldó, pártus kéztartással ábrázol-
ják Máriát trón előtt állva, az ég királynője 
minőségében, koronával és jogarral. Amerre 
a székelyek és hun vándorlások voltak, illet-
ve szőlőkultúra és egyben Mária kultusz 
van, ott nagyon sok, méretre is és típusra is 
a Csíksomlyóihoz hasonló óriás (2m fölötti) 
Mária szobor található. 2003 karácsonyakor 
a Szent Péter Bazilikában kiállítottak egy 
ilyen Babba Mária szobrot.

II. János Pál pápa sem véletlenül tette 
címere központjába Máriát, mert úgy érez-
te, hogy a világ megérett arra, hogy Mária 
megfelelő tiszteletnek örvendve kerüljön 
újra a helyére. Fontosnak tartotta, hogy jel-
mondatát, a „Totus Tuus”-t ennek jegyében 
fogalmazza meg.

Uszkay Dorottya, Budapest

Györkönyi cikádák

Jézus és Mária áldó, pártus kéztartással

Pártus Nagyboldogasszony Kr.e.IV.sz.

Mária áldó, pártus kéztartással

Ha tetteit nem is, de személyét nagyon elfelej-
tettük, pedig sejthetnénk: ha őt nem adja Isten, 
ma mi sem vagyunk. Pedig Bocskay István 
maga nem tervezett magának ilyen „nagy ke-
resztet” „…ebben az Úristen cselekedett velem 
– e mostani állapotomban Istennek az ő titkos 
tanácsából való végézését tekintse”.

Középbirtokos bihari családból származott, 
kiterjedt, befolyásos rokonsággal, akik között 
mindenek előtt fontos volt a gyarapodás, a 
birtokszerzés. De valahányszor cselekedett, 
érdekei mindig az ország, a magyarság érdekei 
is voltak. A bécsi és prágai udvarban nevelkedve 
arra a meggyőződésre jutott, hogy Magyaror-
szág számára nincs más út a szétdaraboltságból 
való szabadulásra, mint a keresztyén Európával 
megtartott szövetség a Habsburgokon keresztül. 
Jó kapcsolatai voltak Bécsben és az Erdélyi 
Fejedelemségben egyaránt. Báthory Zsigmond, 
erdélyi fejedelemmé lett unokaöccse révén 
hamar a fejedelemség második emberévé lépett 
elő, mint Várad főkapitánya. 

A váradi kapitány hathatós közreműködéséhez 
köthető, hogy 1593. augusztus 27-én az erdélyi 
országgyűlés felmondta a törökkel kötött 
szövetséget. Bocskay vezérlete alatt 1595-
ben a havas-alföldi csapatokkal megerősített 
erdélyi hadsereg Gyurgyevónál (ma: Giurgiu, 
a Dunánál) győzelmet aratott a törökök felett, 
de az ígért császári segítség elmaradt. Erdély 
pedig egymaga nem tudott ellenállni. Báthory 
Zsigmond lemondott trónjáról, a fejedelemség 
pedig csatatérré vált, szinte teljesen elpusztult. 
Olyan mérhetetlen volt az öldöklés, hogy egész 
napi járóföldön át nem lehetett embert találni 
Erdélyben…

Az erdélyi rendek az ország pusztulása fő 
okozójának is tartották Bocskayt. Birtokaitól 
megfosztják, száműzik. Mind az erdélyi rendek-
kel, mind a Habsburgokkal való meghasonlása 
nyomán csendes és kényszerű várakozásban élt 
birtokain. Közben levelezést folytatott a török 
párt új vezetőjével, Bethlen Gáborral, aki arra 
kérte, hogy vállalja el a Habsburg-ellenes felke-
lés vezetését török támogatással. A levelezés a 
kassai főkapitány Belgiojoso kezébe került, 
aki nem habozott azonnal Bocskay elfogására 
indulni. Bocskay 1604. október 15-én szétverte 
a Kereki vára ellen törő császári csapatokat. A 
győzelemnek, saját megszabadulásán túl, óriási 
erkölcsi jelentősége is volt. Felrázta a ma-
gyarságot a teljes csüggedt beletörődésből, 
visszaadva a tiszántúli magyarság önbizalmát. 

A hozzá elsőkként csatlakozó Körös-Maros 
vidéki földönfutóvá vált magyarok (hajdúk) 
után a császári zsoldosok garázdálkodásai, 
és az erőszakos ellenreformáció miatt lázadó 
városi polgárság, majd a köznemesség, sőt a 
főnemesség is csatlakozott a szabadságharccá 
tejesedő harcokhoz. 1605. április 20-án Magyar-
ország fejedelmévé választották. Hamarosan 
Bocskay kezén volt Magyarországnak a töröktől 
meg nem szállt része. Alsó- és Felső-Ausztria 
is csatlakozott az uralkodó elleni fegyveres 
harchoz!

Lehetősége lett volna a féktelen bosszúra, 
de ezzel a lehetőséggel nem élt. Maradandó 
érdeme ez a nemes önmegtartóztatás az egész 
korabeli magyarságnak!

Ez volt az első olyan országos szintű pro-
testáns megmozdulás, amelyben tudatosan 
éltek erejükkel, társadalmi súlyukkal. De mód-
szereikben és eszközeikben nem süllyedtek a 
nyugat-európai országok szintjére. Bocskay és 
a mellé állt magyar nemzet önmérsékletével, 
józan nyugodtságával példát mutatott egész 
Európának. Csak azt igyekezett kérni mindig 
vallási ügyekben, ami a másik fél által is jó-
zansággal méltányolható volt. Erre törekedett 
az 1606-os béketárgyalások során is. Az egész 
ország, az egész magyarság érdekeit szem 
előtt tartva küzdött. 

1606. szeptember 23-án Bocskay aláírta a 
békét. Az egész magyarság ügyét orvosolta. 
1606 végén Bocskay közvetítésével a Zsitva-
torokban a császár és a szultán is megkötötte 
egymással a békét, ami húsz éves fegyvernyug-
vást jelentett. 

(Nagy Árpád izsáki ref. lelkész írásából 
sűrítve. Kiemelések tőlünk. Szerk.)
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Szombatonként bevittük a gyerekeket 
a cserkészetre Münchenbe. Csodálattal 
néztem, amint a nyolc őrs felállt a Katolikus 
Misszió udvarán. 
A 8 őrsből 3-nak 
(argentin-magyar 
l e s z á r m a z o t t ) 
D ó r y  g y e r e k 
az őrsvezetője. 
Mindig tudtam, 
hogy a jó dél-
amerikai-magyar 
cserkészszellem 
vagy vezető az 
egész  v i lágon 
átütőképes, avagy 
m o n d h a t n á m : 
nélkülözhetetlen ...

Amikor aztán a „szülő papa” kivette 
szabadságát cégétől, mi megvettük 
vonatjegyünket és indultunk tovább, 
Budapestre.

BRAZÍLIAI  HÍRADÓ
 (Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

DŐRY ELENA (Ilcsi)
Társas és egyéni utazások - repülő és hajójegyek

szálloda foglalás kül- és belföldön
esküvői ajándék listák

Hívjon: 4812-5564               Fax: 4812-3239
elenadory@hotmail.com

ESEMÉNY-
NAPTÁR:  

Lásd Spanyol 
rész utolsó 

oldalán

Utazás után – újból itthon
Jó, ha az ember időnként kiutazik a 

nagyvilágba és ott körülnéz, mert akkor 
látja, hogy sehol sem boldogabbak vagy 
boldogtalanabbak az emberek, mint itthon. 
Mindenütt van valami jó és van valami rossz, 
akárcsak itthon. Mindenütt szidnak valamit, 
bosszankodnak valamire és dicsérnek 
valakit és örülnek valaminek... 

Németországban élő lányunk valamikor 
2005 elején közölte velünk, hogy 2006 
januárjában érkezik 4. gyerekük és bizony 
nem ártana egy kis segítő kéz a ház körül. 
Hát persze, hogy mentünk, boldogan. 
Január 10-én le is szálltunk a müncheni 
reptéren s az üvegajtó mögött máris 
megláttuk az integető kvartettet: Emese 
lányunkat, immár jókora hassal, Anikó 
(11), Ilona (7) és Juli (5) unokáinkat. 
Emeséék udvarán egy tetemes hóember 
várt. Kicsomagoltunk, szétosztottuk az 
ajándékainkat, majd sorban megtanultuk, 
hogy hogyan kell kezelni a mosogatógépet, 
mosógépet, szárítógépet, porszívót, sütőt, 
számítógépet stb. Gondosan feljegyeztük, 
hogy kit hány órakor kell iskolába-
óvodába vinni, hánykor kell értük menni 
és kiböngésztük a falinaptáron, hogy kinek 
mikor van furulyaórája, külön tornaórája, 
angol órája, kölcsönkönyvtárba könyveket 
visszavinni, mikor kell és melyik barátnő 
születésnapjára elvinni az illetékes unokát, 
de mindez majdnem, hogy felesleges volt, 
mert a lányok mindent tudtak: Juli tudta, 
hogyan kell a mosogatógépet bekapcsolni, 
Ilona a porszívót, Anikó, hol lehet a fontos 
telefonszámokat megtalálni... Január 14-
én késő este riadó! Emese és férje Zsolt 
indultak a kórházba. Január 15-én hajnalban 
megérkezett Szilárd, a várva várt fiúcska. 
(53 cm és közel 3700 gr) 

Németország tiszta, rendes, még a 
nagyvárosok is. A német ember szervezett, 
rendszeres,  pontos,  szorgalmas de 
mosolytalan és olyan kellemes, mint a 
smirglipapír. Bajorország kivétel, ott 
az emberek lazábbak, megnyerőbbek, 
joviálisabbak. Németország igyekszik 
mindent a legkifogástalanabbul tenni. Most 
például, hogy a futball Világbajnokág 
ház igazdái  lesznek,  Németország 
tanfolyamokat tart a taxi- és buszsofőröknek, 
vonatkalauzoknak, olyan hivatalnokoknak, 
akiknek valószínűleg dolguk lesz a 
turistákkal, rendőröknek, hogy hogyan 
kell udvariasan és barátságosan kezelni 
a vendégeket. Ugyancsak kötelező egy 
vagy több idegen nyelven a legalapvetőbb 
dolgokat megtanulniuk. 80 forgalmi hivatal 
rendelte meg a „Englisch in Bus und Bahn” 
kézikönyvet. Ez szigorúan kötelező, főleg 
azokban a városokban, ahol a 32 csapat 
lakni fog. A szálloda, ahol az iráni vendégek 
lesznek, a menedzser megnyugodva vette 
tudomásul, hogy a női személyzete nem 
muszáj fejkendővel dolgozzon - de még 
csak véletlenül se kerüljön a 800 iráni 
újságíró TV felvevője elé... Annak a 
hotelnek a személyzete, ahol az ukrán csapat 
fog megszállni, ukránul tanul. Diákok, 
egyetemisták, akik már tudnak angolul, 
most csak a futball szakkifejezéseket 
tanulják hozzá a szókincsükhöz, „szép gól 
volt, sárga karton, vak a bíró stb.” Így a 
mellettük ülővel szót tudnak majd váltani. 

5 millió munkanélkülit jegyeztek 2006 
februárjában. Tudott dolog, hogy a német 
munkaerő a legdrágább a világon. Cégek 
tehát bezárnak Németországban, és olcsóbb 
országokba költöznek. A legutóbb két nagy 
cég tette ezt, az Agfa és az AEG. Újabb több 
ezer munkanélküli az eredmény. 

De legnagyobb problémájuk, és ezzel 

van  t e l e  a  s a j t ó :  a 
gyermekhiány. Pedig az 
állam mindent megtesz a 
többgyerekes családokért: 
anyagi segítséget nyújt, előnyös kölcsönt 
biztosít egy saját otthon megteremtéséhez, 
szabadságok, munkahelyen engedmények, 
stb.  A mostani kormány újabb könnyítésekről 
tárgyal: egésznapos iskola, elérhető napközi 
otthonok, hogy a dolgozni óhajtó mama 
fel legyen szabadítva. „A kevés gyerek 
egy egoista társadalmat teremt” - írja a 
Spiegel. „Teljesen át vagyunk programálva: 
a legnagyobb kincs a függetlenség, karrier, 
jó állás, szabad élet, utazások. A mai 
nemzedék már egykés családból származik, 
ők is maximum csak egy gyereket vállalnak. 
Vagy egyet sem. Gyerek? Minek? Szülni 
ennek a világnak?” Így gondolkodik az 
elegáns, egyetemet végzett, kulturált fiatal 
német házaspár. Ha gyereket vállal, azt 
gondosan előre beprogramozza, lakás, 
két autó, fizetésemelés után... Aztán ezt a 
gyereket túlterhelik különórákkal, többféle 
sporttal, zeneórákkal, mert egy sikeres 
mintaembert akarnak belőle faragni. 
Der Spiegel: „De kell is, mert ez a fiatal 
majd egy olyan hatalmas elöregedett 
társadalmat fog a hátán cipelni, ami nem is 
az ő bűne, de az ő gondja-baja lesz. Ők egy 
valóságos szendvics generáció lesznek, mert 
mintegy 40 éven keresztül fogják először 
a saját gyerekeiket nevelni, eltartani, 
majd öreg szüleiket. És honnan tanulják 
meg az altruizmust, az ehhez szükséges 
szeretetet? Azt a többgyermekes családban 
lehet csak megtanulni, az önzetlenséget, 
segítőkészséget, áldozatkészséget, és 
mindezt mintegy magától, automatikusan.” 
A cikkben egy egyedül iskolába baktató 
iskolatáskás gyerek van lefényképezve, 
hatalmas lakóháztornyok tövében, majd egy 
kórházban az újszülöttek terme, egyetlen 
egy bébivel. De egész Európában ez a 
helyzet. Egy 2003-ban készült felmérés 
szerint egy nőtől Spanyolországban és 
Olaszországban 1,29, Németországban 
1,34, Angliában 1,71, Hollandiában 1,75, 
Franciaországban 1,89 gyerek születik, míg 
USA-ban 2,07. Az egyedül felnövő gyerek, 
akinek nincsenek unokatestvérei sem, ahogy 
egy gyermekpszichológus írja, tele van lelki 
és pszichikai problémával: mozgás-, motor- 
és testtartási problémákkal küszködik, 
koordinációs nehézségei vannak, már kora 
gyerekkorban fejfájós és 20%-a túlsúlyos. 
A lányok hiperaktívak, fogyókúráznak, 
nincsenek megbékélve külsejükkel. A fiúk 
nyugtalanok, agresszívek és egyikük sem tud 
semmire sem koncentrálni. És ugyanakkor 
ott vannak mellettük a sokgyermekes 
török vagy más nemzetiségű, bevándorolt 
családok. A német gondolkodók látják ezt 
és meg vannak ijedve. Félnek a jövőbeni 
népesség-összetétel eltolódásától, még a 
német nyelv jövőjét is féltik! 

A németeket még mai napig is állandóan 
kritizálja az egész világ nagyapáik idejében 
történt dolgok miatt: filmekben, holokauszt-
emléképítmények további szaporodásával, 
jóvátételi fizetésekkel, amit olyan fiatalok 
fizetéséből is levonnak, akik már jóval a 
háború után születtek. A német politika 
a hivatalos hangnem a sajtóban: mintha 
állandóan a bocsánatkérésre volna beállítva. 
Nem csoda, ha a német népnek nem jó a 
közérzete. Nem tud maradéktalanul boldog 
lenni szép és gazdag országában, rendezett 
életében, patyolat lakásában, csillogó 
autójában. Télen a hegyek közé síelni, 
nyáron valamelyik tengerpartra napozni, 
Afrikába jótékonykodni, Ázsiába önkéntes 
munkát vállalni... lázas nyüzsgéssel elterelni 
a figyelmet a rossz szájízről... és közben 
saját gyereket nevelni - hogyan? Mit 
válaszolni a kérdéseire? 

Bajorországban kifogtuk az évszázad 
legkeményebb telét a legtöbb hóval! 
Még márciusban is az egyik éjjel 50 cm 
hó esett. Münchenben egy egész napra 
leállt még a villamosforgalom is. Ház, 
csarnoktetők beomoltak. Volt háztető, ahol 
másfél méteres hó összegyűlt és keményre 
fagyott.  Ezt a súlyt már nem bírta még a 
leggondosabb mérnöki előkalkuláció sem. 
Nappal sohase melegedett fagypont fölé és 

éjjel lecsúszott a hőmérő mínusz 23 C fokra. 
Mi, trópusi vendégek a jó meleg szobából 
a csukott ablakból nézegettünk kifelé, a 
gyerekekre, akik kis mackóknak öltözve a 

ház mögött remekül szánkóztak, alagutakat 
és iglukat ástak a hóhegyekben. Nekik 
mintha a hóval egy játszótér jött volna be 
az udvarba – és nekünk egy régnemlátott, 
szépséges hófehér világ... 

K I Á L T V Á N Y!
Trianon Társaság felszólít minden magyart!

„Honfitársaink, Testvéreink, álljunk székely testvéreink mellé!”

Biztos értesültetek már a 2006. március 
15-én Erdélyben történt eseményről. (A má-
jusi számunkban erről hírt adtunk. Szerk.)

A magyar nemzet legnagyobb nemzeti 
ünnepén emlékezve az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc 158. évfordulóján, 
Székelyudvarhelyen a székelység képvise-
letében jelenlévő, mintegy 20.000 résztvevő 
egyhangú felkiáltással fogadta el az „Au-
tonómia kiáltványt”.

A megemlékezéseken Magyarországról 
több szervezet volt jelen.

A szervezetek egyhangú örömüket 
fejezték ki az ”Autonómia kiáltvány” 
elfogadásáért.

Talán a választások miatt itthon még fel 
sem fogtuk a teljes nagyságát, jelentőségét 
a Székelyudvarhelyen történteknek.

Most bizonyíthatjátok, hogy igaz ma-
gyarok vagytok, és tollat ragadva írtok! Erre 
nagyon nagy szükség van most! 

Kérünk Benneteket, ne hagyjátok cserben 
népeteket! Ne hagyjuk székely testvéreinket 
magukra!

Vegyük a tollat kezünkbe és írjunk, 
követelő! felszólító! leveleket a román 
nagykövetségeknek, vagy közvetlen a ro-
mán kormánynak és államelnöküknek.

Figyelmeztessük őket a békeszerződésben 
elfogadottakra (faj, vallás, nemzetiségi 
hovatartozás) meghatározásokra! Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1993-
as bécsi deklarációjára: „Minden népnek 
joga van az önrendelkezéshez”!

Továbbá, Európai Unió tagjaként az 
Unió által meghatározott kötelező érvényű 
nemzetiségek jogainak teljes körű betar-
tatásra szólítjuk fel Románia mindenkori 
vezetését!

Románia az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásánál alapfeltétel kell legyen a 
székelyek autonómia igénye!

Árpád népe, kik jelenleg hazátokon kívül 
a nagyvilágban éltek, most magyar szívek-
re, szeretetre, összefogásra van szükség!

Bizonyíthatjuk, hogy tudunk egyek lenni, 
összefogni, közösen cselekedni! Tegyük 
kötelességünket! A jövő nemzedéke, gyer-
mekeink, unokáink csak így lehetnek ránk 
büszkék!

Honfitársi üdvözlettel, a Trianon Társaság 
Elnöksége nevében:

Kiss Dénes elnök, 
vitéz aradi Szatmári József és 

Visi Imre alelnökök, 
Budapest

JUNIPERUS KÖRNYEZETVÉDŐ ÉS 
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

520085 Sepsizentgyörgy, Sf. Gheorghe, Str. Sporturilor 6. Bl. 15. A/8 
Románia. Tel.: 00-40-724/502297. ; E-mail: balazs@creatio.cosys.ro

Kedves külföldi Magyarok!

Alulírott Nagy Balázs, a sepsiszentgyörgyi 
székhe lyű  JUNIPERUS (Boróka) 
Környezetvédő és Hagyományőrző 
Egyesület nevében jelentkezem. 

Fő célkitűzésünk 
Erdély első erdei 
i s k o l á j á n a k 
m e g é p í t é s e  é s 
működtetése a Csíki-
havasokban fekvő 
Csinódon. Az erdei 
iskola egy sajátos 
oktatási intézmény, 
amelyben a gyerekek 
egy hetes-tíz napos 
programok keretében 
környezetismereti , 
környezetvédelmi és honismereti képzésben 
részesülnének. 

Csinódot az Úz-völgyében gyimesi 
csángók alapították a 19. század végén. Ma 
is magyar öntudatú csángók lakják. 

A havasi táborhely építését egyesületünk 
csak magyar összefogással tudja befejezni. 

Az építkezés befejezéséhez a külföldi 
magyarok segítségét 
is kérjük. Cserében 
k ü l f ö l d i  m a g y a r 
gyerekek üdültetését 
és részükre anyanyelvi 
m e g  h o n i s m e r e t i 
táborok szervezését 
vállaljuk. 

Jelentősebb összeg 
fe la jánlása  esetén 
az adományozónak 
ü d ü l é s i  j o g o t 
ajánlunk.  

Legyen Ön is a támogatónk!
Nagy Balázs, Szepsiszentgyörgy

Országodon kufárok osztoznak, 
rabtartóid leszármazottjai,
s kik raboltak, öltek, véredet vették,
ma mástól rabolt palotákban élnek.
Szétterelnének száz apróka pártba,
hogy szavazatod feldarabolódjon,
s egy kisebbség, fölzárkózva keményen,
uralkodhasson a többség felett.

Wass Albert:         Ébredj, magyar!
Gyermekeid lelkéből már kiöltek
tisztességet, Istent és Hazát.
Volt kínzólegények demokráciára
tanítják ma az unokát.

Szabadságról rikácsol a lopó,
a fosztogató igazságról fecseg,
s aki kifosztott, ma igazságról kesereg.
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Így élünk,  éldgélünk . . .
(levélrészlet Magyarországról) megmaradt a hatalom lényeges elemeiben. 

Helyzetét már nem a szovjet gyámság vé-
delmezi, hanem a nyugati mintára átépített, 
parlamenti demokrácia alapján deklarált 
köztársaságot a hasonló szerkezetű nem-
zetközi kapitalista rendszer rokonszenve 
garantálja. Igény sincs már egyedi életvi-
telre.

Az ország népe - ha nem számítjuk a 
politika iránt teljesen közömbös 25-30%-
ot, akik soha nem szavaznak - a számára 
előállított politikai pártok közül két „ízlés” 
szerint keresi a magának megfelelő pártot 
vagy pártokat.

Egyik fele követi a régi egypárt utód-
szervezeteit. Függetlenül attól, hogy azok 
a változás pillanatában elhallgattak a 
szocializmus, kommunizmus, marxizmus 
szólamaival (és megtagadták a közösséget a 
kollektív gazdálkodással), megtartották ne-
vükben a „szocialista” meg a „demokrata” 
jelzőket és hirdetik a magántulajdon elvét. 
Vallják továbbra is a baloldal képviseletét. 

A másik fele nemzeti érzésének megfelelő 
pártot keresett már az 1990-es választáson, 
és akkor az a támogatás, amit a Magyar 
Demokrata Fórum szavazatokban kapott, 
impozáns többséget jelentett. Ez a többség 
nem kapta meg azt, amire számított - neve-
zetesen a kommunisták háttérbe szorítását -, 
a párt cserbenhagyta szavazóit, majd a négy 
év leteltével a szavazók cserbenhagyták azt 
a pártot, amelytől elvárták életük elégtételét 
és jövőjük támogatását.

Míg  a  ba lo lda l  ké t  pá r t j a  e lv i 
elkötelezettségű tömegeket tudhatott, és 
tudhat ma is maga mögött, a másik oldal 
közönsége csak annyiban tartozott egy-
máshoz, hogy nagyon várta a diktatórikus 
szocializmus végét, de nem képezett eszmei 
egységet. Számukra a szocializmus elle-
nében érvényre juttatott liberalizmus nem 
hozta el annak ellentételét.

Gazdasági tekintetben, a szocialista 
rendszer összeomlása idején a gazdasági 
liberalizmus elvét lehetett üdvözölni, mint 
a gazdaság szabaddá, működőképessé té-
telét. A követhető út csak liberális lehet a 
kollektivizmus ellenében. Abban az időben 
nehezedett Nyugat-Európára is nyomás, 
és jelent meg Magyarországon is az, amit 
nyugaton neo-liberalizmusnak neveznek: 
a teljesen korláttalan üzleti nyomulás, a 
gazdasági tarolás, a gyengék eltaposása 
árán elért terjeszkedés. Az elmélet szerint 
a gazdasági élet ilyen módon fellendül, a 
gyorsan vagyonosodók igényeinek kiszol-
gálása munkaalkalmat teremt mindenkinek, 
tehát jön a közjólét.

De ez nem következett be. Amit magyar 
államháztartásnak nevezünk, az is tönkre-
ment. Csurka István 1990-ben mondott 
emlékezetes szavai szerint: „a magyarság 
vonatszerelvénye nem érkezhet úgy Euró-
pába, hogy elöl két pullmankocsi, mögöttük 
a marhavagonokba zsúfolt tömeg!” Bizony, 
úgy lett. Arról van itt szó, ami elmaradt: 
az elszámoltatás, a felelősségrevonás, a 
törvénytelen rendszer megtagadása. Ehhez 
kellett volna forradalom, amelynek nem 
voltak meg a történelmi feltételei.

A Fidesz nem valamiféle összegyüleke-
zett hangulatból választott vezetőség által 
működő párt, hanem még mai vezetőségét 
is egy a 80-as években szakkollégiumi 
mozgalomban létrejött „önképzőkör” tagjai 
alkotják. A hivatalos ifjúsági egyesület, a 
KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) 
ellenében szervezkedtek az elszántabbak, 
ellenszervezet létrehozására törekedve, 
majd a baráti kör igazán a Ménesi úti Kollé-
gium keretében ötvöződött és vált politikai 
mozgalom alapjává, amikor a történelmi 
alkalom megérett rá. Ez az alapozás a titka 
a Fidesz sikerének. Az akkori nevek: Orbán 
Viktor, Stumpf István, Kövér László, Szájer 
József, Varga Csaba, Csapody Miklós, Áder 
János, Deutsch Tamás, Németh Zsolt, ma is 
forgalomban vannak.

A Fidesz 1956 eszményén keresztül 
kapcsolódott a nemzeti gondolathoz. Az 
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első kongresszus alapító nyilatkozatában, 
a Fidesz Press első számaiban mindenütt 
hangsúlyosan szerepel Ötvenhat, például 
így: „56 volt az a morális sarokkő, ahon-
nan el tudott rugaszkodni ez a nemzedék.” 
Orbán Viktor a Nagy Imre temetése alkal-
mával elmondott beszédével lett országos 
hírű. Majd a kerekasztal tárgyalásokon 
tűnt ki a Fidesz-csoport határozott kom-
munistaellenes álláspontjával. És ennek 
megfelelően a szemben ülő kommunisták 
ellenében liberális elvet vallott. A Fidesz 
liberálisként határozta meg magát. Orbán 
Viktornak panasza is volt amiatt, hogy az 
Európai Közösség erős korlátozásokat tart 
fenn a magyar termékek ellen. „Sajnálattal 
kell tudomásul vennünk, hogy miközben 
mi liberalizáltuk külkereskedelmünket, a 
legfejlettebb országok nem viszonozták ezt 
hasonló nyitottsággal.” A Fidesz kilépett a 
Liberális Internacionáléból, és bejelentke-
zett a Kereszténydemokrata Unióba.

A magyar választók 1998-ra már egy 
nemzeti érdekeket felvállaló pártot láttak a 
Fideszben, és a párt ezen az úton sokat ha-
ladt tovább négyéves országlása idején. Erre 
az időre tehető, hogy a Fidesz mindenki 
szemében jobboldali párt, és ilyenként kapta 
a nemtelen támadásokat mind a hazai, mind 
a külföldi sajtótól és főleg a televíziós állo-
másoktól. Ezt követően mutatkozott meg 
többszázezres létszámú tömeggyűléseken, 
hogy Orbán Viktor személyében a nemzet 
egy része azt a nagy személyt látja, aki 
rendkívüli képességeivel alkalmassá válik 
történelmi szerepre.

Fel lehet tenni a kérdést: alkalmas-e az 
idő is történelmi változtatásra? A rend-
szerváltoztatás elmaradásának tudatosulása 
és következményei feltétlenül előkészítik 
a vágyat az emberekben a változásra. Nem 
Orbán az első, aki kimondta, de amikor 
ő kimondja, annak van nyomatéka, tőle 
hallva válik közvéleménnyé például, 
hogy: „Magyarországon valójában nem 
piacgazdaság van, hanem vadkapitalizmus, 
hiszen kiszolgáltatottak vagyunk, például 
az energia, a gyógyszerek és a közlekedés 
területén, de a munkahelyünkön is. A vad-
kapitalizmusban felborult az egyensúly, 
mert hiányzik belőle a megegyezés és a 
munka megbecsülése.” Nem azt mondja 
- mint mondták egykor a kommunisták -, 
hogy el kell venni a gazdagoktól a vagyont, 
és szét kell osztani a szegények között. Ha-
nem azt mondja, hogy helyzetbe kell hozni a 
kis- és középvállalkozókat, hogy széleskörű 
munkaalkalmak létesüljenek. Nem mondja 
azt, hogy megdönti a kapitalista termelési 
rendet, de azt mondja, hogy lehet és kell 
is védekezni állami rendelkezésekkel az 
ország és lakossága gazdasági kizsákmá-
nyolása ellen. „Meg kell teremteni a ke-
reteket ahhoz, hogy kialakítsuk a globális 
áradattal versenyképes XXI. századi ma-
gyar kultúrát. Itt az ideje a felébredésnek.” 
Itt már nem anyagiakról van szó, hanem lel-
ki-szellemi nemzetvédelemről. Kijelentette: 
„Ha egy egységes Kárpát-medencei térben 
és gazdasági lehetőségben gondolkodunk, 
akkor nem választhatnak el bennünket egy-
mástól államhatárok, és nem választhatják 
el magyart a magyartól állampolgársági 
jogi korlátok sem, mert egyébként a ma-
gyar gazdaság nem tud ebben a szélesebb 
Kárpát-medencei összefüggésben optimá-
lisan működni. Szemben tehát azokkal az 
érvekkel, amelyek ezt mindig politikai kér-
désnek tekintik - kétségkívül van ilyen éle, 
van nemzetstratégiai súlya is -, de az egész 
magyar gazdaság fölemelkedéséhez is az 
szükséges, hogy azt a természetes gazdasági 
teret, amely valaha így működött, a modern 
európai viszonyok közepette ismét termé-
szetes gazdasági térként tudjuk működtetni, 
és az elválasztó különbségeket átadhassuk 
a múltnak. Erre vannak olyan megoldások, 
amelyek a magyar nemzetgazdaság érdekei-
vel egybeesnek, és nem gyengítik, hanem 
erősítik Magyarországot.”

Milliók sorsa függ attól a jelenben, és a 
jövőben is, hogy milyen ország lesz, mi-
lyen nép lesz abból, amit ma elrontanak, 
illetve elmulasztanak.

Itt most kellemesre fordul az idő. 
Visszatértek az énekes madarak s zöl-
dell a természet!

Amúgy küzdtünk az árvizekkel. Eddig 
nagy nehezen átpréseltük a folyóinkat 
gátszakadás nélkül a határon. Odaát Ro-
mániában szakadtak a gátak s az ott élő 
magyarokat öntötte el a víz, de ez most 
„nem számit”... Már a madárinfluenza se 
téma. Egyedül a győzelem a fontos. Azon-
ban elismeréssel kell szólni a gátakat védő 
katonákról, civilekről, akik megállás nélkül 
töltötték s hordták a homokzsákokat hete-
ken át a Tisza megrokkant gátjai mögé. Az 
átázott töltések ugyanis elkezdtek csúszni, 
repedni s ezért milliónyi homokzsákkal 
ellensúlyozták a víz nyomását. A védekezés 
sikerrel járt. Igaz, több tíz milliárdba került. 
S bizony, ezen a költségen, kellő időben, 
hosszú távra meg lehetett volna oldani 
az árvízi töltések rekonstrukcióját. Ilyen 
gondolatokkal azonban most, a győzelem 
idején, nem illik előhozakodni. Felérne egy 
Isten-káromlással. Most örülni kell annak, 
hogy nem öntötte el a falvakat az ár! Ezután 
a zsákhegyek lebontása s elhordása követ-
kezik. Ezeknek várható költségeiről nincs 
semmi információ...

A választási örömünnep nagyon hamar 
alább hagyott, s visszatért az élet a meg-
szokott kerékvágásba. Ami azt jelenti, hogy 
a híreket csepegtetve, azaz kiszivárogtatva 
kapjuk - mint azelőtt. Fél ország tépelődik. 
Bizonyosan több idő kell ahhoz, hogy 
kikristályosodjék egy sokak által elfogad-
ható, mérvadó vélemény. Most - s még egy 
jó ideig - a hibák keresése folyik. A régi-új 
kormány már elkezdte emlegetni: „Lehet-
séges, hogy fájdalmas lépésekre is sor kerül 
a reformok folyamán”. A többit szabadon 
hozzá lehet gondolni. Régi jó szocialista 
módszer ez. Arról van szó, hogy a rossz 
híreket valami mellékcsatornán dobják a 
köztudatba: az úgynevezett beharangozó 
emberek - riporterek, politológusok - 
beszélgetnek a TV kamerák előtt a magyar 
gazdaságról. Itt ejtik el azt, hogy mire lenne 
szükség ahhoz, hogy talpra álljon a gazda-
ság. Általában rosszabbat jósolnak, mint 
ami bekövetkezik. Így a magyar polgár még 
örül is annak, hogy mégse lett annyira rossz 
a helyzet, mint ahogy mondták...

A két nagy rivális tábor között mind-
össze egy százaléknyi különbség döntött, és 
ezt a győztes tábor nem hagyhatja figyelmen 
kívül. Különösek azok után nem, hogy a 
választások után valóban kiderült, hogy 
az ország katasztrofális helyzetben van. A 
„dübörgő gazdaságról” szóló propagandák 
hamisnak bizonyultak. Erre hívják fel a 
figyelmet a külföldi megfigyelők s az EU 
szaktekintélyei. Jól jelzi ezt, hogy már 
elkezdődött a visszatáncolás. Elkerülhe-
tetlenek a megszorító intézkedések. Mint 
ahogy korábban írtam: hátra van még a 
feketeleves...  

A “nem hivatalos” hírek alapján most 
már arról beszélnek a „szakértők”, hogy az 
általános forgalmi adó 15%-ról 20%-ra fog 
növekedni. Emelkedik a kenyér, a villany, a 
gáz és az üzemanyagok ára. Befagyasztják a 
béreket. Be akarnak vezetni egy havi 5 ezer 
forintos társadalombiztosítási hozzájárulást, 
hogy valahogy mérsékeljék a Társadalom 
Biztosító hiányát. Nőnek a lakáskölcsönök 
törlesztési díjai - és hasonló jótéteményekre 
kell számítani, amit most hely hiányában 
nem kívánok felsorolni. Hogy ebből mi 
valósul meg, azt egyelőre nem tudjuk.

Nézetem szerint a választásokat a 
média nyerte. Egy olyan országban, ahol 
a média 90%-a az utódpártból született 
tőkések befolyása alatt áll, nincs min 
csodálkozni. Itt nem arról van szó, hogy 
ostoba-e a magyar ember, hanem arról, 
hogy milyen mértékben tájékozódhat. A 
tények elhallgatásával s jelentéktelen ügyek 
felpumpálásával nagymértékben manipulál-
ható az átlagpolgár. Ennek voltunk a tanúi 
s leszünk közösen az elszenvedői.

Minden esetre figyelemre méltó, hogy 

a szocialista sajtó egyetlen 
nap alatt váltani tudott, s a 
minden szépet-jót ígérgető 
miniszterelnöknek már 
bátorságát hangsúlyozzák. Mondván: lám, 
milyen bátor ember a miniszterelnök! 
Szembe mer nézni a súlyos adósságokkal, 
a gondokkal, mert ugye az adósságokat 
törleszteni kell! Hogy kinek, vagy kiknek 
köszönhetjük a temérdek adósságot, s hogy 
hová lett a pénz? Erről nem esik szó.

Megkezdődött az évtized pereként 
emlegetett Kulcsár féle bróker botrány 
tárgyalása, ami várhatóan egy évig fog 
tartani. A bíró két órán át ismertette a vád-
iratot. 165 ezer oldalnyi nyomozati anyag 
áll rendelkezésre. Úgy, hogy a köznépnek 
lesz elég ideje megunni a dolgot... Az ügy 
érdekessége, hogy a vádlott első kihallga-
tása alkalmával megnevezett egy bizonyos 
Gyurcsány nevű embert is, akiről akkor a 
fél ország tudni vélte, hogy az bizony nem 
más, mint a jelenlegi miniszterelnök. Ezt a 
bizonyos hangfelvételt azonban egy fontos 
hivatalnok „hely hiánya miatt” (sic!) meg-
semmisítette... Így most a ráérő, bátrabb 
nyugdíjasok arra fogadnak, hogy vajon meg 
merik-e majd említeni újra azt a bizonyos 
Gyurcsányt? 

Apró hírekből sokat sorolhatnék. 
Talán csak néhányat azok közül, ami 
nem olyan fontos ugyan, de messzire, a 
jövőbe mutatnak. Ezért az illetékeseknek 
megérné gondolkodni rajtuk. Egy vidéki 
gazdálkodótól elloptak két hektár szilvafa 
ültevényt. Ellopták Vitéz Csokonai Mihály 
köztéri szobrát. Lopják a villanyvezetéke-
ket, kábeleket is. Mondhatnám úgy is: 
Mindent lopnak, ami nincs lebetonozva. A 
bűnözésnek ezt a formáját viszont „megél-
hetési bűnözésnek” nevezte el a koalíciót 
alkotó szabad demokraták vezére, amiből 
ugye - már nevéből adódóan - az követ-
kezik, hogy bocsánatos bűnökről van szó, 
mert hiszen élni kell valamiből... Hogy azok 
miből éljenek, akiket megkárosítottak, erről 
viszont nem nyilatkozott Kuncze Gábor.

A rossz hírek hidegzuhanyának hatásá-
ra egy érdekes jelenséget lehet megfigyelni 
a magyar társadalomban: Lámpással kell 
már keresni olyan embert a gyalogjárók 
soraiban, aki vállalja azt, hogy a szocialis-
tákra szavazott. Nem új dolog ez. Volt már 
erre példa Horn Gyula működésének ideje 
alatt is – igaz, csak a ciklus vége felé. Ez a 
gyors pálfordulás meglehetősen furcsa do-
log. Akaratlanul is Jézusnak a Gecsemáné-
kerti gyötrődése előtt Péternek az Olajfák 
hegyén mondott szavai jutnak eszembe: 
„Mielőtt a kakas megszólal, háromszor 
tagadsz meg engem.” Jöhet itt bármilyen 
nagy technikai forradalom. Elmehetünk a 
holdra. Megfejthetjük a gének titkait, de az 
emberi alkalmazkodás ösztönei s jellemünk 
hibái semmit se változtak két ezer év alatt. S 
erre int bennünket egy régi görög szólás is: 
Vigyázz! Akik ma magasba emeltek, holnap 
halálra taposhatnak!

Ide kívánkozik, hogy kaptunk egy új 
országzászlót tartó oszlopot a parlament 
elé. Öt méterrel magasabb, mint a régi, és 
hatvan millióba került! Mellékesen jegyez-
ném meg, hogy egy vidéki lakatos mester 
egy millióért örömmel készített volna 
egy ilyen zászlótartót, és még áldomást 
is fizetett volna. No de a kormányhoz hű 
embereknek is élni kell valamiből. Hogy 
ez miként zajlik, erről majd legközelebb 
beszámolok.

Sólyom László köztársasági elnök be-
kérette a parlamentbe jutott pártok vezetőit, 
hogy megtudakolja, milyen koalíciós 
lehetőségek alapján tegyen javaslatot a mi-
niszterelnök személyére. A tárgyalásokról 
nem sokat tudhatott meg a választópolgár.

A pártelnökök nyilatkozatai szerint azon-
ban bizonyos, hogy marad a régi felállás, 
s Gyurcsány Ferenc marad a miniszter-
elnök.

Hát így élünk, éldegélünk.
Barkuti Jenő, Bátaszék

Az ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP kölcsönadásának szokása 
aláássa az újság további megjelenésének esélyét. 

Szerezzen új előfizetőket! Köszönjük.
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A régi időkből: 
Két párttag beszélget

Kisgazdapárti: - Tudod, van olyan párt-
tagunk, aki halálos ágyából 41,4 fokos láz-
zal felkelt, és elment szavazni. Leszavazott, 
utána hazament, lefeküdt és meghalt.

Kommunista párttag: - Az semmi. Az 
egyik párttagunk a szavazás előtt hóna-
pokkal meghalt. Ennek ellenére elment 
szavazni, leszavazott, onnan továbbment 
egy másik szavazóhelyiségbe, ott is lesza-
vazott, aztán egy harmadikba, 
egy negyedikbe, és talán még 
most is szavazna, ha a szavazás 
nem fejeződik be.

Május 7-én Finta Lajos páter mondta 
Mindszenty József bíboros emlékére 
a Szent Misét a Magyar Katolikusok 
szövetségének a zsúfolásig megtöltött 
kápolnájában.

Finta Lajos szentbeszédében ki-
emelte, hogy Mindszenty prímás, 
a kirakatpöre előtti kínzásoktól 
eredő megromlott egészségi álla-
potából kifolyólag életét adta 
híveiért és egyházáért. Ez az őt 
követő két prímásról nem el-
mondható, hiszen ők voltak okai 
és támogatói az ateizmus végzetes 
elterjedésének Magyarországon.

A jelenlegi bíboros prímás, 
Dr. Erdő Péter nagy erővel és 
hozzáértéssel igyekszik az elter-
jedt vallástalanságot hazánkban 
orvosolni. 

Az előző számunkban meg-
jelent rejtvénynek megfejté-
se, hollandiai nagyváros:

 ROTTERDAM
A rejtvény megfejtői:

1) v. Ferenczy Lóránt; 
2) Monostoryné Ildikó. 
Kérjük, fáradjanak be 

a HKK-ba és vegyék át 
jutalomkönyvüket!

MEGFEJTÉSÉT KÉRJÜK KÜLDJE SZERKESZTŐSÉGÜNKBE. A helyes megfejtőket 
a HKK értékes könyvekkel jutalmazza. 

REJT VÉNYPAR ÁDÉ: Opera

Írja be az alábbi szavakat a mellékelt rejtvényháló oszlopaiba úgy, hogy a kiemelt 
vízszintes sorban egy ismert Verdi-opera címét kapja megfejtésként: 
ÁRUDA, CSATA, FÁCÁN, KÓBOR, LENGE, OLCSÓ, ZSOKÉ!

Készítette: Prof. Hadnagy Sándor, Kolozsvár (21)

1. Pinczinger Viki / Szalay Kristóf (MO) – 2. Dombay Jenő / özv. Szini Gyuláné – 4. Besenyi Buba 
– 6. Szentpétery Klára – 8. Dr. Kehidai Gábor / Pieke Mária (öo) – 9. Gáspár Erzsébet – 10. Kovács 
Mihály Balázs / Zumpfné Simonfay Emese – 11. Hefty Klári / Spahn Clementina (öo) / Zaháné 
Székely Ottilia (Kanada) – 15. Angolani Delma (öo) / Emődy Csaba (MO) / Haynalné Blüthgen 
Dagmar / Németh Marika – 16. Gawelné Szathmáry Irmi – 17. ifj. Arany László / Várady Gábor / 
Szilvássy Ignác – 18. Haller Mihály (Pto. Madryn) - 19. Kiss István Ferenc / Magyar András – 20. 
Kiss Alexandra – 21. ifj. Fóthy Gyula / Heckmann Dezső / Vass Dénes -  22. Gavajda András / 
Keve László – 23. Szabó Attila / Szalontay Veronika – 24. Fehér László (Bariloche) / Filipánics 
Lily (Cba.) / Szalay Andrea (MO) – 25. Bauer Enrique / Berkó Lászlóné Anna / Zaha Eszter (MO) 
– 26. Balogh Kovács Félix / Némethyné Kesserű Judit – 27. Benkő Teri / Chavesné Gáti Andrea 
/  Markán María F. – 28. Valentin Feri / Jánosi Isabel (kórus) / Makkos Nándor / Szalontay Buci 
– 30. Jakab Nándor / dr. Képíró Sándor / Kolb István / Németh Mátyás / Szalay Ágnes

Július
1. Emődyné Bernáth Anikó (MO) / Rupprecht Krisztina (USA) / Strecker Norberto (öo) – 2. 
Simone Pali – 3. Lomniczy József – 4. Dombay Miklósné Norma / Magel Marianne / Zsolnai Edit 
(MO) – 5. Kiss Ilona / Papp István / Petőcz Tibor / Szinovszkyné Margarita / Visky Albert – 6. 
Csaba Gábor – 7. Gorondy-Novák Gábor / Tass Attila – 10. Dominguezné Remete Andrea – 11. 
Weisman Veronika – 12. Jánszky László / Kemény Krisztina / Mihályfyné Mazzoleni Zsuzsi – 13. 
Bobrik György – 14. Honfiné Rajczy Katalin / Lányi Dóri – 15. Földesi Gyuszi – 17. Holecz Viki 
(MO) / Lomniczy Melinda – 18. Ózdy Sándor / Petőcz Éva / Zaha Ilona – 19. Dőry Ilcsi / Fóthy 
Júlia – 20. Zombory Andrea – 21. Szinnyei Mária (öo) – 22. Farkas Cecilia / Mocskos Eduardo 
Tibor  – 23. Mizsey Zsuzsi / Papp Mátyás / Varga Norbert – 24. Benkő Cili / Greinerné Makarius 
Leila – 25. Balogh-Kovács Santiago / Kiss Dante – 26. Léder Elizabeth (öo) / Moránné Rebechi 
Eva – 28. Jeszenszky Márta (Spanyol o.)  – 29. Vágóné Ditkó – 30. Luraschiné Földényi Jutka 
(Ausztria)

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                               ¡Feliz cumpleaños!

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS 
 (jelmagyarázat: öo = Szent István öregotthonban; MO = Magyarországon él)
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ZIK színház 2006
“Visszakérem az iskolapénzt!”

Unokám még “csak” három van a Zrínyi 
Ifjúsági Körben, kettő az elemistákkal, egy 
az óvodában. Azonban ennek az 1952-ben 
önképzőkörnek indult tanulási-tanítási 
szervnek két gyermekem végig aktív 
részese volt. A régebbi években mások 
voltak problémáink, mint ma. Először is, 
sokkal többen voltunk, nyelvproblémáink 
lényegesen kisebbek voltak. Másodszor, 
nem volt ennyi vegyes házasság nem 
magyar házastárssal. És nem utolsó 
sorban: akkoriban az itt tanító “valódi” 
pedagógusok körét túlnyomó többségben 
az első nemzedékbeli, a magyar nyelvben 
képzett tanerők alkották.

Tempora mutantur... most mindez nagyon 
másképpen van. És mégis, ennek ellenére, 
minden viszontagsággal dacolva a ZIK még 
működik. Megható ünnepségnek lehettünk 
privilegizált tanúi, azon kevesek, akik a 
résztvevő szereplők szülei és rokonságán 
kívül is rászántuk magunkat egy szép va-
sárnap délután, hogy megnézzük: mit nyújt 
nekünk egy ZIK diákok (Dió csoport) által 
betanult kis szórakoztató vígjáték? 

Nincs itt helye a kritikának – hogy kés-
ve kezdték, hogy nem mindenki tudta 
egyformán betanult szerepét, hogy voltak 
nevetésre ingerlő rögtönzések is. Mert amit 
láttunk, eltölthetett minket meghatottsággal. 
Zólyomi Kati megszokott sokoldalú tehet-
ségével tanította be és rendezte a föllépést. 
A díszlet ötletes, a világítás kifogástalan 
volt, a hang egyes érzékeny füleknek olykor 
kissé túl hangos, de összegezve semmi sem 
volt kellemetlen vagy bántó. Ellenkezőleg: 
teljes mértékben értékelnünk kellene azt az 
óriási erőfeszítést, amit ilyen 3-ad generá-
ciós gyerekeknek jelent nemcsak megjelen-
ni a színpadon, hanem megjátszani egy-egy 
szerepet, betanult MAGYAR szöveggel.

Ez a szereplő csoport másfél évvel ezelőtt 
Magyarországon töltötte a három hónapos 
iskolaszünetét és részt vett a ZIK ösztöndíj 
programján, hogy a nyelvtudását helyben 
javítsa. Ez független vállalkozás a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetséggel egyetemben 
néhány éve elért megállapodástól a buda-
pesti Balassi Bálint Intézettel, ahol egy-
éves ösztöndíjban részesülnek gyerekeink 
(jelenleg Lajtaváry Zsuzsi, Pérez Nati és 
Mihályfy Juli). De az ott tanuló fiataljaink 

b.-j.: Lajtaváry Richárd, Papp Gábor, Lovrics Réni, Mihályfy Kinga, Lomniczy Melinda, Jeffrey Viki, 
Szentiványi Julcsi, Dóry Kinga, Beis András, Zólyomi Kati                                                         G-Foto

Mindszenty Bíboros emlékmiséje
Közgyűlés és díszebéd a Mindszentynumban

 A mise a magyar himnusz éneklésé-
vel végződött.

Ezután következett közel száz sze-
mély részvételével a díszebéd a dísz-
teremben, amelyen a meghírdetett 

közgyűlés keretén 
belül Honfi János 
elnök felolvasta 
az elmúlt évi tény-
kedéseket és azok 
eredményét. Tamási 
Júlia (aki a mérleget 
készítette) ismer-
tette a Szövetség 
pénzügyi helyzetét. 

A jelenlevő tagok 
mindkettőt taps-
viharral helyben-
hagyták. 

Bobrik György
(Több részlet a Mi Tör-
téntben a szomszédos 
oldalon. Szerk.)G-Foto

                    Ebéd és közgyűlés                 G-Foto

nyelvtudása valóban nagyot fejlődik, még 
három hónap alatt is. Ezen felül az is hoz-
zájön, hogy – ahogy most láthattuk - maga-
biztosságukban, fellépésükben is hatalmas 
haladást érnek el. Mindez pedig nem jelent 
mást, mint hogy a “magyarkodásunknak” a 
jellemnevelési téren is fontos a szerepe. 

Kifogásom? Igen, van. Miért voltunk oly 
kevesen? Miért nem támogatja a kolónia 
zöme az utánpótlás részéről megnyilvánuló 
méltó igyekezeteket? A Hungária díszterme 
félig üres maradt, a fölállított széksorok 
unottan ásítottak a sötétségbe. Ez szomorú. 
Ha fogyunk is, ha zsugorodik is a kolónia, 
ezeket a pislogó fönnmaradási, túlélési lán-
gocskákat ápolni kell, buzdítani, ha mással 
nem is: jelenlétünkkel. Vegyük kérem fi-
gyelembe azt, hogy az idén (az elkövetkező 
nyarunk alatt) kb. 10 gyerekünk venne részt 
a már említett három hónapos ösztöndíj-
programban. Ha másért nem is, hát ezért 
nyomatékosan javaslom, hogy mindenki 
tegye szívügyévé az Ösztöndíjbizottság ren-
dezvényein való 
jelenlétét, vagy 
ennek hiányában 
legalábbis biz-
tosítsa hathatós 
támogatását! Ez 
befektetés koló-
niánk jövőjére!

Az év elejétől 
kezdve buzgón és folyamatosan tervezzük 
az időpontokat, nehogy az események 
egybeessenek, és a már eleve gyérült eset-
leges közönséget szétszaggassák. Érthető, 
ha egy hagyományos Mindszenty József 
emlékmise, a közgyűlés és közebéd után 
már nehezen megyünk ki a Hungáriába. De 
ráadásul hozzájöhet még néhány rögtönzött 
teendő, mint egy születésnap megünneplése, 
vagy egy ismert koloniális személy baráti 
körének összehívása lakásán, vagy egy hir-
telen MHBK gyűlés... Azonban tűnődünk: 
Hogyan nyúljunk fiataljaink (az utánpótlás!) 
hóna alá, hogyan veregessük meg vállukat 
– egyszóval hogyan segítsünk hozzá, hogy 
fönnmaradjon a magyar nyelvet és hagyo-
mányokat ápoló kolónia?

Vagy mindez nem prioritás, és nem is 
érdekel már minket?

 (HKZS)

               
VÁRJUK 

ADOMÁNYÁT !
Z.I.K. 

ÖSZTÖNDÍJ-
BIZOTTSÁG 

Zaha Alexandra        
4794-4986

Az AMISZ hírei
Az Argentínai Magyar Intézmények 

Szövetsége április 28-án tartotta a Refor-
mátus Egyház termében az évi közgyűlést, 
amelyet Honfi János elnök vezetett le. 
Hét rendes tag és három pártoló tag vett 
részt. A Vezetőség beszámolt a tagintéz-
mények képviselőinek az elvégzett évi 
munkáról. Vattay Miklós főtitkár olvasta 
fel, és a közgyűlés rövid eszmecsere után 
egyöntetűen elfogadta. (Az egész évet 
fölölelő beszámolónak szövegét az Argen-
tínai Magyar Hírlap az áprilisi számában 
közölte spanyol nyelven. Szerk.).

A pénztári jelentést Grabner András 
pénztáros ismertette. A kiadások (Plaza 
Hungría, Szent István szobor, stb.) túltettek 
a rendes bevételen. A hiányt adományok 
egyenlítették ki. Néhány kiegészítő ma-
gyarázat után a közgyűlés ezt is jóvá-
hagyta.

Befejezésül Honfi János elnök meg-
köszönte a titkári és pénztári munkát, 
valamint Juan Bonapartiannak a mérleg 
költségeinek fedezését. - A Magyar Hi-
szekeggyel zárult a gyűlés.

Vattay Miklós titkár

AMHHAHAHA 

A KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 
A JÚLIUS-AUGUSZTUSI

KETTŐSSZÁM LESZ
Megjelenik július 20-a körül
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Á p r i l i s  2 2 - é n  v a l ó d i 
élményben volt részünk. Dr. Bács 
Zoltán, a magyar nagykövetség 
első tanácsosa tartott előadást 
Magyar nyelvünk címmel az 
Irodalmi Társaság meghívására 
a Szent László kollégiumban. 
Dr. Bácsnak, mint egyetemi 
tanárnak, nagy gyakorlata 
van az előadás művészetében. 
Roppant lendületesen le tudta 
kötni hallgatósága figyelmét, 
annál is inkább, mert témája 
nagyon érdekelte az évtizedek 
óta Magyarországtól távol élő 

honfitársakat. Amikor tiltakozni mertem a lelkes hallgatóság 
állandó közbeszólásai miatt, előadónk megnyugtatott, 
hogy őt ez egyáltalán nem zökkenti ki a vezérfonalból és 
ezek csak bizonyítékai az élénk részvételnek. Kifejtette, 
hogy nyelvünk mennyire a mienk, hogy mennyire eleven, 
állandóan változó, fejlődő - élő. Évszázadok alatt a nyelv, 
életünk minden körülményével együtt óriási fejlődésen 
és változásokon ment keresztül. Nemcsak új szavak, 
de kifejezések, fogalmak jöttek létre. Megdöbbentő 
volt előadásának végén az a szótömeg, amit részünkre 
feljegyzett, hogy bemutassa a mai magyar “aszfaltnyelv” 
újításait. Megértettük, hogy ezt már nem értjük... E miatt 
azonban nem kell aggódnunk vagy megbotránkoznunk. 
Divat ez is, mint sok minden. Ma használják e szavakat, 
holnap kitalálnak helyettük másokat. Nem jutnak el a valódi 
irodalom lapjaira, még a konzervatív újságok hasábjaira 
sem.

Szeretnék néhányat felsorolni… de már elfelejtettem. 
Aznap este telt háznak örvendett a Hungária díszterme, 

mert a Regösök minden fellépése nagyszámú publikumot 
vonz, még akkor is, ha sokan előtte Dr. Bácsot hallgattuk 
meg. Mindazoknak, akik nem voltak jelen, állíthatom, hogy 

a beígért DVD filmbemutató minden várakozást felülmúlt. 
A Regösök vezetője, Bonapartian Edi bevezető üdvözletében 
felhívta a közönség figyelmét, hogy hiába igyekeztek 
a 25 órás felvétel anyagát lerövidíteni, mégsem tudták 
rövidebbre, mint 1 óra 40 percre sűríteni. Mély lélegzetet 
vettem és felkészültem a hosszú beszámolóra, amit a végére 
érve - rövidnek találtam... Szívesen elnéztem volna mégegy 

órát!
Jó lenne, ha meg-

ismételnék. Ilyen 
beszámolóknál 
az ember amatőr 
videoszalagok-
hoz van szokva és 
olyanokra készül 
fel. Ez a film pedig 
szakértelemmel 
összeállított, di-
gitális, hangos, 
színes mozgó és 

statikus felvételekből igazi profi módon van szerkesztve. 
A hangfelvételek is hol egyenesen a szereplők hangját, hol 
mikrofonon keresztül a bemondó hangját, hol a szereplé-
sek alatt live zenét, hol egyéb jelenetekhez külön zenei 
aláfestést közvetítettek. Maga az útleírás, történetek, tánc-
számok, a vendégszereplések, téli havas tájak, emberek, 
népi szokások, Magyarországon, Erdélyben csodálattal 
töltöttek el bennünket.

Tehetséges, 22 éves honfitársunk Edi Bonapartian 
orvosnak készül. Észak-Amerikában már biztosan 
felfedezték volna, és mint sztár Hollywoodban táncolna. 
Menedzsere és művészi szerkesztője pedig testvére Dani 
lenne, aki a film kiváló összeállításáért felelős. 

Szaporodunk: Március 30-án 
megszületett Iván Enrico Marotta, 
Susana López Makkos és Andrés 
Marotta kisfia. Susana Dr. Julio 
López Mazzanti és Makkos Zsuzsi 
lánya. Iván az első unoka. Így az 
újszülött másodfokú unokaöccse 
Szilvássy Lőrincné Makkos 
Erzsinek. (lásd az erre vonatkozó 
olvasólevelet, 2.o. Szerk.)

A Mindszenty bíboros emlékmiséjén hirdették ki, 
hogy egy régi, kedves honfitársunk, Kiss István György 
87 éves korában, hosszú szenvedés után születésnapján, 
május 2-án meghalt. Sokan emlékszünk reá. Jó, becsületes 
magyar ember volt. A Hungáriában még a teniszpályán 
sokat láttuk feleségével, Évával együtt. Gyermekeinek, a 
ma már a legidősebb Kiss Péternek, Gábornak és Évának 
őszinte részvétemet szeretném kifejezni, mind magam, 
mind az Argentínai Magyar Hírlap nevében. Rövid 
nekrológját következő számunkban közöljük.

Mi történt? 
Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Egy ember  és  igazi 
barátja esetében valóban 

áll a magyar közmondás: “madarat tolláról, embert 
barátjáról”. Kivétel akkor áll fenn, amikor az ember 
nem a barátaival mutatkozik vagy él, hanem azokkal, 
akikhez érdek fűzi, de ebben az esetben már nem 
barátságról, hanem csak kapcsolatról lehet szó.

Egy politikus államfőre ritka esetben lehet a magyar 
közmondást alkalmazni, inkább az angol illik rá, ami 
lefordítva így hangzik: “egyforma tollazatú madarak 
egy rajban repülnek” (Birds of the feather flock 
together). A mi argentin elnökünk, akit egy patagóniai 
madárral szoktak karikírozni, érdekes módon még 
nem találta meg a vele azonos tollazatú madarakat. 
Legalább is eddig hol az olajjal áztatott, tarka trópusi 
papagájokhoz, hol a földgáztól megszédült hegyi 
harkányokhoz, hol a háborúskodó északi sashoz 
fordul, de egyikkel sem mer rajban repülni.

Hetek óta hallgatom a BBC, CNN, RFI, RAI 
politikai tudósítóit. Mind panaszkodik, hogy nem 
lehetett eddig megállapítani a mi elnökünkről, melyik 
irányba, melyik “rajjal” fog együtt repülni. Dél-
Amerika az északiaknak egy rejtély. Ezt megértjük. 
Messze vagyunk a világpolitika központjától, csak 
akkor figyelnek fel ránk, ha baj van. 

Szerintem ezek a madarak túlságosan balra repülnek. 
Nemcsak Argentínában, hanem Magyarországon, 
Olaszországban, sőt még a híres Angliában is. A mi 
öreg tollaink már elszíntelenedtek… csak bámulunk 
az égbe, és szomorúan károgunk (mint a varjú?)...

Mik történtek?
Május 4-én a Vicente López-

i Tanács képkiállítást rendezett 
szalonjában. A vernisszázson nagy 
öröm volt a kiállító 4 művésznő 
között üdvözölni honfitársunkat, 
Dobosi Szabó Anikót, Argentína ma 

egyik leghíresebb naïf festőnőjét. Magyar közösségünkben 
jóformán mindenkinek ismertesek voltak szülei, Dobosi 
Szabó László mérnök festőművész és Tahy Anna-Mária 
színésznő, meg a kis gyermekként közénk érkező Anikó. 
De kevesen ismerik ma eredeti akvarell és olajfestményeit 
és elterjedt reprodukcióit. Mindenkinek egyaránt ajánlom, 
hogy olvassák el élete és sikere történetét, amelynek 
összefoglalóját következő számunkban spanyol nyelven 
hozzuk.

Május 7: “Mindszenty Bíboros emlékmise és ünnepi 
ebéd a Mindszentynumban” olvashattuk Hírlapunk 
eseménynaptárában. Azt hiszem nemcsak az én, hanem 
mások figyelmét is elkerülte, hogy a szövegben közgyűlés is 
szerepelt... Legalább is erről tanúskodik barátaim kifogása, 
miszerint óriási zaj közepette kénytelenek voltak végigülni 
a közgyűlést, amit nem hallottak jól és amihez semmi közük 
nem volt (szerencsémre én Chilében voltam...)

Rovatvezetőként utólag megkérdeztem a rendezőséget, 
hogy miért követték el ezt a végzetes hibát. Semmi végzetes, 
semmi hiba - mondta egyik rendező, és meggyőzött arról, 
hogy ez egy „célszerű, ésszerű, remek sakkhúzás” volt. 
Először fordult elő, hogy a kb. 120 személyes ebéd közben, 
desszertre várva mindenki helyben maradt és részt vett 
a gyűlésen. Brávó! És az eredmény? A Mindszentynum 
vezetősége boldog lehet, mert ürülő helyükre kitűnő, 
lelkiismeretes utódokat szavaztak meg. Elnök: Fóthy István. 
Részletekért forduljatok hozzá. (l. az erre vonatkozó hírt 
képekkel a szomszédos oldalon. Szerk.)

Május 14: Szent István Öregotthon közgyűlés és 
asado. Ebben az évben kivételesen nem misével kezdődött 
a közgyűlés. Lapunk májusi számában egy olvasólevél 
írója a Szent István Öregotthon nehézségeivel nem törődő, 
közömbös koló-
niát  igyekszik 
felrázni. Abban a 
reményben, hogy 
sokan elolvasták 
és lelkiismeretük 
nyugtatására el-
jönnek, az igaz-
gatóság délelőtt 
11-re hirdette meg 
az eseményt. Hiú 
remények? – kér-
dezhetnénk. A közgyűlésre vonatkozólag igen, mert amikor 
11.30-kor elkezdődött a hivatalos rész, a 46 jelenlevőből 
csak 22 volt bejegyzett Segélyegylet tag!  A többi: bennlakó 
idős magyar testvérünk, és az Igazgatóság. Szép napsütéses 
délután volt. Gondoltam: talán nem mindenki olvasta el 
az “intelmeket” Hírlapunkban? Tévedtem, elolvasták, de 
csak az asado érdekelte őket. Legalább 140-en voltunk a 
kiváló ebéden, ahol az elsőrendű húsok mellett változatos 
saláták, friss kenyér és Bakosféle csodálatos almás és túrós 
rétes lelkesítette a vendégeket. Egy-két pohár bor után, 

kitűnő hangulatban, 
mindenki egyetértett 
abban, hogy a Szent 
Is tván o t thonban 
semmi sem hiányzik, 
„csak” pénz. Sokkal 
több adományra van 
szükség, hogy ezt a 
nívót és teljesítményt 
fenn tudják tartani.

Tanulság: Az adakozásra igen, az asadóra viszont nem 
közömbös a magyar kolónia. 

Akinek nem inge, ne vegye magára...

UTAZÓINK
Május 9-én, Monostoryné Ildikó tiszteletére 

barátnője, Móriczné Marika egy finom, hangulatos 
ebédet rendezett a Hungáriában. Ildikót búcsúztatták 
legközelebbi barátai. Hétköznap délben mi voltunk az 
egyetlen vendégek. Omár valóban remekelt. Meglátszott 
a főztjén, hogy kis és kedvelt társaságnak készítette. 
Utazónk ez alkalommal egy rendkívül fontos és hosszú 
útra indult. Azért rendkívüli, mert nem turistáskodni 
ment. Észak-Amerikában élő unokája Erik a Rochesteri 
Egyetemen vette át gépészmérnöki diplomáját. Erik 

különös tehetséggel kutatómunkát végzett "A hő, a fel-
melegedés hatása a fémek színére" terén. Ez talán egy 
öröklött véna, hiszen a híres tudós csillagász, geofizikus 
Dr. Kövesligethy Radó (1862-1934) dédunokája. Utána 
Ildikó egyenesen Magyarországra repül, ahol nagyapjá-
nak, id. Dr. Kövesligethy Radónak az életrajzát megírói 
kérték segítségét könyvük összeállításában. Megígérte, 
hogy amikor visszatér, beszámol nekünk élménydús 
útjáról. Erre sokáig kell várnunk, mert Magyarország 
után visszarepül fiához Rhode Islandra (USA) egy kicsit 
nyaralni. Kívánunk neki nagyon jó utat és egy pár kilót 
(nem a kofferje, hanem az ő súlyára)...

Május 16-án indultak jól eltervezett útjukra Jakab 
Nándor („udvari fényképészünk”. Szerk.) és felesége 
Terek Zsófi. 10 nap családi és baráti látogatás után 
kezdődik egy társas autóbusztúra Erdélybe. Először 
Aradon, majd egész Dél-Erdélyen és a Székelyföldön 
keresztül túrájuk utolsó napján Nagyváradon át hagyják 
el Észak-Erdélyt. Budapesten 3 nap pihenés után 
megújult erővel repülnek haza, csak egy párnapos római 
megszakítással. Majd itthon pihenhetik ki magukat!

Apor Klára bárónő, elszánt, bátor barátnőnk 14 
unokája közül a 24 éves Berczely Martin esküvőjére 
repül 4 gyermeke és egy menye társaságában Veveybe 
(Svájc). A nagy családi élmény után gyermekeivel a 
budapesti repülőtéren átveszi az odarendelt VW-Combit, 
pilótával együtt (ez a mai nyelven sofőr), így heten 
indulnak Erdélybe és ellátogatnak családjuk ősi várához 
(ma Múzeum). Csodáljuk Klára vállalkozó kedélyét és 
gratulálunk unokája esküvőjéhez. Ígérte, hogy midőn 
hazatért, beszámol nekünk élményeiről.

A közgyűlést levezeti Molnár László elnök

Az elnök a magyar nagykövet házaspárral

b.-j.: Az utazó, id. Zaha Sándor, Móriczné Marika, 
Kovács-Baráth Babszi

b.-j.: Bonczos Zsuzsi, Bonapartianné Trixi, 
Zólyomi Kati                                     G-Foto

G-Foto
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- A megjelent írások nem fejezik ki 
szükségszerűen a szerkesztő véle-
ményét, és azokért minden esetben 
szerzőik felelősek. 
- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Javítás jogát fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,  kijavított, és 
e-mailen beküldött  írások a közlés-
nél előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk. 

AZ  ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - 
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné  - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi Sebess 
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005. folyamán kronologikusan bejött adományok:   Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit 
(U.S.A.) - N.N. -  N.N. - Dr. Orbán László. Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

- - - - - - - -
2006-ban eddig bejött adományok:

Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dres. Constantino 
Miguel Alitisz y 

Silvina Laura Loria
abogados

Libertad 480 2º piso,
en el horario de 14 a 18 hs.

4382-2990 y 4382-4895

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A. 4522-1855

ACTIVIDADES JUVENILES
ASOCIACIÓN CULTURAL EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles 
Húngaras de la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 
AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. 
Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar
AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - kerekesmartin@yahoo.com.ar
CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, 
(Bs.As.) Tel. 4624-4461 - beisfami@yahoo.com.ar
DISTRITO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. 
Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. - matias@noblegrain.com (54-11) 4131-7136  
REGÖS - CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, 
(Bs.As.) Tel. 4799-4740 - edibon1@yahoo.com

ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@xlnet.
com.ar - CORAL HUNGARIA -  sylvialeidemann@fibertel.com.ar -  Cuba 2445, 
(1428) Buenos Aires. Tel. 4788-8889 -  www.arshungarica.com.ar
BIBLIOTECA HÚNGARA – HKK - Hungária Könyvbarátok Köre. Pje. Juncal 
4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-8437 - haynal@fibertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar   

CLUBES
CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) 
Olivos, (Bs.As.)  Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - mzoldi@dls-argentina.com.ar
CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) 
Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674
SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo 58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 
4252-0390 - amjlmi@yahoo.com.ar

COLEGIOS
COLEGIO MARÍA WARD. Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052 
COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044

DEPORTES
ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, (Bs.As.)  Tel. 
4461-3992 - henriette@arqa.com

IGLESIAS
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA UNIDA - Congregación ́ La Cruz de Cristo .́ Ame-
nábar 1767 - (C1426AKG), Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - Iglesia Reformada Húngara. Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 - 
amerke@argentina.com 
MINDSZENTYNUM - Asociación de los Católicos Húngaros en la Argentina. Aráoz 
1857, (1414) Capital Federal.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@hotmail.com

INSTITUCIONES
AMISZ - Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina 
(FEHRA) Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 
nvattay@aol.com
ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BENEFICENCIA – Hogar de Ancianos San 
Esteban . Pacífico Rodríguez 6258 (ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 
4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos 
(Bs.As.) Tel. 4799-5044 / 6141 - jakabterek@ciudad.com.ar
CÁMARA ARGENTINO-HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. Av. R. Sáenz Peña 
720 piso 9° “E”, 1035 Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4783-
6462 - jakabterek@ciudad.com.ar 
COMUNIDAD DE CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN 
LA ARGENTINA – MHBK. Sargento Cabral 851, 1° A (1059) Capital Federal 
Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640
ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. Vitézi Rend. Tel/Fax (5411) 4715-2351 
NVATTAY@aol.com

INTERIOR DEL PAÍS
AGRUPACIÓN  HÚNGAROS DE SANTA FE (CAPITAL)  9 de Julio 6345, (3000) Santa 
Fe . Tel. 0342-469-5500 - adorjan@ciudad.com.ar
ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE – Rolando 250, (8400) Bariloche, 
Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994
CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Recta Martinoli 8611, Barrio 
Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 - filipanicsliliana@hotmail.com
       Atención: 
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45

B u e n o s  A i r e s
Tel.: 4322-0902

Kérjen órát

Lic. Eva Barnaky
Psicóloga (UB)

Logoterapeuta
Belgrano  4541-0314
Palermo   4822-2865 

eva.proasi@mail.salvador.edu.ar

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata

Kiadó-szerkesztő:
Haynalné Kesserű Zsuzsánna
Rovatvezető Bonczos Zsuzsa

Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi
Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh

www.hhrf.org/amh                               www.lamoszsz.hu/amh

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
4823-9347   4953-9959

V aleria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)

Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

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

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlés minden szerdán este 9-kor

Titkárság: Zumpf Gusztáv: Keddtől szombatig 18-tól 21.30-ig.  Vasárnap 12.30-tól 
16 óráig. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.  Szombat-vasárnap 
ebéd és vacsora. Asztafoglalás 4799-8437 / 4711-0144 Sr. Omar

APRÓHIRDETÉSEK - CLASIFICADOS
Publicite su búsqueda o servicio a costo reducido

$ 20.- por renglón por mes, o $ 150.- anual, únicamente con pago anticipado

Informes en nuestra administración: 4711-1242

Tortas húngaras: Recetas Sra. de Bakos - Tel. Pablo 4799-34820
G-FOTO fényképész, rendezvények, bálok, esküvők, 4796-1392 
15-5726-1192 - gery@fibertel.com.ar (Kiszely Gergely)
Baby-sitter - Kerekes Cili, Tel. 4837-0161 o 15-5420-1543

Hivatalos órák: Péntekenként 
19 - 21 óra. Hungária Egyesület 
1. em. - Pje. Juncal 4250, Olivos 

Tel. 4799-8437
 haynal@fibertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

A július-agusztusi kettősszámra a lapzárta június 18. 
A kettősszám július 20-a körül jelenik meg

Anyag és hírek beküldésére: 4711-1242 
amagyarhirlap@yahoo.com

Rubido-Zichy Hohenlohe Senta
Dr. Némethy Kesserű Judit (USA)
Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa

Móricz Istvánné

Erdődy József
Dr. Farkas Ferenc

N.N.
Gorondi István és Edith

Április 6-án indult be a Radio Nacional Clásica (FM 96.7) 
hullámhosszán a minden csütörtök délben 12 és 13 óra között az egyórás 
magyar klasszikus zenét tartalmazó program. Az első sorozat beindító 
programjában Józsa nagykövet beszélt röviden, közvetlen kedvességgel 
kiemelve ennek a kulturális eseménynek fontosságát és kihatását, és 
dicsérően emlegetve a szervezőket. 

A program anyagát és a kísérőszövegeket az ARS HUNGARICA állítja 
össze, programvezetőként a Radio Nacional elnöke, az ismert zenekritikus 
Juan Carlos Montero szerepel.

A Magyar Köztársaság nagykövetsége hozzájárult az adásokhoz a 
Hungarotonnál Budapesten beszerzett olyan CD anyaggal, amely itt 
legtöbb esetben teljesen ismeretlen műveket tartalmaz, és amelyek a 
Radio Nacional Clásica lemeztárát fogják bővíteni. Így többek között 
Bárdos Lajos, Durkó Zsolt, Kurtág György, Lajtha Lajos, Madarász Iván 
és Sugár Rezső műveit is fogják a hallgatók élvezni tudni. A szervezők 
saját anyaga alapján természetesen Liszt Ferenc, Goldmark Károly, Bartók 
Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Ligeti György és Weiner Leó művei 
is kellő helyt kapnak a programok folyamán. A magyar gregorián énekek, 
barokk zene és több kevéssé ismert XIX. és XX. századbeli zeneszerző 
művei sem maradnak el.

Kérjük a magyar közösséget, hogy egy ilyen nagy erőfeszítést igénylő és 
a magyar kultúrát terjesztő fontos és értékes munkát kísérje figyelemmel 
és terjessze a program meghallgatását barátai és ismerősei körében.

Székásy Miklós, az ARS HUNGARICA elnöke

MAGYAR 
RÁDIÓMŰSOR

CSÜTÖRTÖK 12-13 ÓRA

Buenos Airesben 
máris megjött

a tél!
Hivatalosan 
június 21-én 
kezdődik...


