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Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

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

Ha nem a saját fülem-
mel hallottam volna, 
magam se hinném...

Pár éve Királyhel-
mecen, egy regionális 
fesztiválon léptek fel 
a fiúk - egy színpadon 
az azóta elhunyt abaúj-
szinai híres prímással, 
Potta Gézával - s onnan 
rögvest mentek haza, 
Ukrajnába. A mikrobusz a határ túlolda-
lán, Nagyszelmecen várt rájuk, így a fiúk 
gyalog indultak neki a félbevágott falu 
nemrégiben megnyitott gyalogos kishatár 
átkelőjének.

Nem ment ám azonban ez olyan egy-
szerűen! Az ukrán vámosok meglátván 
a hangszereket, kötözködni kezdtek:
bizonyítsák be, hogy használati eszközök 

azok, nem csempész-
áruk. Nem volt apelláta: 
tok nyílt, hegedű, har-
monika, dob elő, gyanta 
- és muzsika!

Gyűlt, csak gyűlt az 
alkalmi közönség - nem 
is tehetett mást, hi-
szen amíg a zene szólt, 
az útlevélkezelés, vám-
vizsgálat szünetelt. A 

„bizonyítási eljárás” végeztével a pecsét 
mellé kétoldali tapsot is kaptak a fiúk.

Nem meglepő a siker, hiszen valameny-
nyi jelenlévő nép muzsikáját elhúzták 
- így a szlovákok fájó szívvel engedték 
őket ki, az ukránok meg örömmel be. 

Az is lehet persze, hogy mind magyarok 
voltak…

(Beküldte Keszthelyi Imre)

Mert mi magyarok arra lettünk ítélve, 
hogy szüntelen foglalkozzunk egymással 
ahhoz, hogy túlélhessünk! Mi sosem ma-
radhatunk közönyösek, semlegesek! Mi 
nem pihenhetünk az összetartás felé irá-
nyított harcunkban! Ez nemigen jellemző 
más népekre.

Áldott legyen az Isten, hogy magyarnak 
teremtett! Akkora értékkel, kultúrával, 
múlttal és fiatal, kockáztató jelennel aján-
dékozott meg, hogy ennél szebbet nem 
is lehet elképzelni! Egyes dolgokat nem 
lehet megváltoztatni, de építeni igenis 
lehet, megállás nélkül. Ebben fogjunk 
össze, nem panaszban, hanem munká-
ban, nem vádolásban, méregben, hanem 
meggyőződésben. Nem szomorúságban, 
hanem hálában.

Minden magyar felelős minden ma-
gyarért! Ezt kell elhinnünk, ezt kell ter-
jesztenünk.

*
Hát ez számomra Trianon ránkhagyott 

üzenete. Aki nem képes tanulni a valóság-
ból, az vak és süket, és ne is merjen meg-
szólalni! Gondolkozzunk… és közben 
hallgassuk meg egymást a 90. évforduló 
megemlékezésén (Hungária díszterme, 
június 6, 17 órakor, l. 6.o.).

Zólyomi Kati
(*) Bálint József gyönyörű könyvének címe 
(Párizs, 1953)
(**) Magas pózna, amelynek szurkos szal-
mával bekötött fölső részét veszedelem 
jelzéseként meggyújtják.

Még szüleim is gyermekek voltak… 
viszont átélték, a maguk módján mesél-
ték el és továbbadták az évtizedes trianoni 
súlyt. Mindnyájan szótlanul, tehetetlenül 
cipeljük vállainkon, s torkunkban akadtak 
meg sötét következményei. Azóta is rágjuk, 
de még nem nyelhettük le. A mindennapi 
életünk csökönyösen vissza-visszahozza 
a keserűséget, a megmagyarázhatatlant. 
Trianonnak voltak és vannak szétválasz-
tó tüskés drótjai! A mai Kárpát-meden-
cei fiatalokban is él a lealázás utáni düh. 
Könnyen észrevehető a bosszúvágy, a visz-
szafojtott kiáltás, de legfőbbképp a csaló-
dás. Trianon kései nem vesztettek élükből! 
A történteket még nem sikerült pozitívumra 
felhasználni, legfeljebb ha örülünk annak, 
hogy milyen lázadó szinten tartanak össze 
egyre inkább az elcsatolt területek magyar-
jai - nemrég még nem így volt! 

Trianont nehéz elemezni, nincs rá ma-
gyarázat, az elképesztő valóság minden 
józanságot elkerül, egyszerűen nem szüle-
tett meg az a magyar, aki ezt higgadtan 
megértette volna. Nyitott sebbel nem lehet 
élni. A seb fáj, vérzik, begyullad, a menet 
alatt lepattan róla a var. Újból vérzik, nem 
gyógyul. Hiába van Unió, határtörlés… 
Csonkamagyarország határai, mint a 
nyugtalan szellemek, továbbra is látsza-
nak, a tüskés drótokat sem takarították 
teljesen el. Tanúdrótok ezek! Emlékezte-
tő könyvek! Tagadni azért lehet, vagyis 
félrenézni - de hiába! A nagy sebek nyoma 
sosem tűnik el. Nincs az a műtét, amely 
varratát eltakarná. Innen meg onnan 
szakítgatjuk a bőrdarabokat hogy szé-
pítsük a sebet. Nem sikerül. Kidombo-
rodik! Ez nem egy rekonstruálható híd! 
Erről több fénykép készült, mint akármi 
másról a világon! Szavakkal játszadozom 
míg gondolkozom: visszacsatolás, elis-
merés, erkölcs, honfitársszeretet, közöny, 
aljasság, referendum, állampolgárság, 
csalódás, harag, szomorúság…

Mintha egy olyan nép lennénk, amely-
nek minden faluja lármafa (**) alá kény-
szerülne. A nagyvárosokban pedig, mint 
a szemaforok, minden sarokra jut egy 
lármafa! Egyszóval, nyugtalanságban kell 
élni, állandóan figyelve, bizonytalanság-
ban, nyomasztó reménnyel. Kilencven 
éve! Hány magyar élt s halt meg azóta? 
Hány magyar nem volt még soha Er-
délyben? A Felvidéken? Az Őrségben? A 
Vajdaságon? Igen, tudom, sejtem, többen 
rákérdezhetnek: hány argentin nem volt 
még soha Patagóniában? 

De ez más, teljesen más! Széttépett 
nemzet vagyunk! A kormányok tehe-
tetlensége, tétlensége is hozzájárult. A 
nagy hibák, a látni nem akaró szemek. A 
tatárok támadása! Hiszen nem IV. Béla 
írta meg akkoriban már a diktátum első 
pontjait? Nos, mit érhet el egy nép, ha 
nem épít újra? Tégla van bőven! Csu-
pán egyetlenegy végvárat kell felépíteni 
belőlük! Összehordani a szétesett, levált 
téglalapokat! 

Korszerűségét vesztette a múlt hibáz-
tatása. Vesztett idő, elmosódó energia. 
A harcnak más jellege kéne legyen! 
Sopánkodás? Nem! Égigérő, haszontalan 
önsajnálat? Nem! Közöny? Nem! Tudat-
lanságból kiinduló, őrjöngő vádolások? 
Nem! Tovább kell lépni! És ez nem felej-
tést jelent. Hiszen nincs olyan, hogy egy 
nép felejtene. Trianon iskola volt! Ha nem 
vagyunk képesek tanulni a rosszból, soha 
az életben nem leszünk képesek semmire. 
Vizsgáztunk, magyarok! És megbuktunk. 
Neki kell mennünk újból! A katedra elé 
állni, és helyesen válaszolni. Az árva 
panaszkodás nem old meg gondokat. 
Csupán tudnunk kell, merre akarunk 
menni. A megváltoztathatatlan: pontosan 
az! Kilenc évtized után minden más - a 
magyarság is.

Trianon azonban mégis embléma lett. 
Egy szétszakított térkép az emberiség 
atlaszában. A nagy bölcsek könyvei ihlet-
tára! A szörnyű háború, a hatalomvágy 
mégszörnyebb eredménye! És akkor? Mit 
tehetünk ma, magyarok? Hogy rázzuk le 
magunkról a félelmet? Hogy kérjen bocsá-
natot egyik magyar a másiktól? Nem fe-
ledkeztünk meg Ceauşescuról sem, a szerb 
partizánokról sem, a kegyetlen szlovák 
kormányról meg a nyelvtörvényről sem, 
egyetlen ellenünk végzett merényletről 
sem. És mit értünk el? Nagyjából semmit. 
Minden szépen a helyén… 

Nincs az a bűn, amely nem egy okozó-
ból indulna, sem tragédia, amely a sem-
miből. Vállaljuk félrelépéseinket, bocsás-
sunk meg már az ellenünk vétkezőknek, 
és fogadjuk el, hogy újra kell kezdeni. 
Egy nép sem egységes, hiszen a legtöbb 
családban is, közösségben is van aljas, 
semmirevaló áruló. Ne azokat akarjuk 
megváltani, hanem a rokonlelkekkel 
fogjunk kezet.

Egymásra vagyunk s leszünk utalva, 
magyarok! Mi kell elintézzük a krízist, a 
majdnem egy évszázad óta tartó krízist. 
Pártot kell választanunk! Nem politikai 

pártot, hanem a magyarok közti gyenge 
bizalomból TUDAT kell szülessen. Egy 
megemészthető tudat. Mi magyarok 
különb nép vagyunk a földön. Furcsák, 
tehetségesek, harciasok, síró-nevető 
kedvvel, egyéniséggel megáldott nép! 
Megmaradásunk sokkal kényesebb, mint 
tíz Trianon! Hiszen szétszórtságunkon 
nem lehet már változtatni. Sors! S mos-
tantól ki, hol, mit tehet? Melyik zászló alá 
állunk? Konkrét megoldások, változtatni 
valók? Emberek: ne kormányainktól, sem 
szomszéd országoktól kérjünk, várjunk s 
követeljünk! Ez tőlünk függ: sok magyar 
orvos a sok magyar sebhez! Trianon még 
tovább széttéphet… ha hagyjuk.

Egyre inkább észreveszem, hogy sokan 
most kezdik felfedezni a Kárpát-meden-
ce magyar népei furcsa, kegyetlen és 
igazságtalan sorsát… Hirtelen rádöbbe-
nést, kétségbeesést látok egyes arcokon. 
Magyarok, ez nem most kezdődik, ez 
mindenkortól folyik!...

Három álláspont ill. kiút van: 
1) Tovább reménykedni a reménytelenben 

(naiv viselkedés) -
2) Fegyvert markolni és újabb, haszonta-

lan s egyáltalán nem korszerű felkelésbe 
szállni (badarság!) -
3) Tovább erősíteni a szilárd alapokra 

épített magyar kapcsolatokat. Terjeszteni 
a józanságot, elfogadva azt, hogy ez adatik 
Magyarországunknak, népünknek. Ha 
emellett kitartunk, meglehet, hogy talán 
a legerősebb néppé válunk a földön! 

Olvasunk… és gondolkozunk:
„A LÁRMAFÁK NÉPE” (*)

Havi „HUFImondat”: 
„A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló 

erő, amely ellen tehetetlenek a fegyverek, és amellyel szemben 
értelmüket vesztik a szögesdrótok.” (Wass Albert)

A zene… ismer határokat!        „AZ ELVÁMOLT ZENE...”
– nyúlfarknyi mese a Técsői Banda viszontagságaiból –
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Szombat, március 20: 
A Zrínyi Kör és a cser-
készcsapatok közössége 
társaságában egész na-
pos szabadtéri foglalko-
zás zajlott le, és kelle-
mesebbnek sikerült az 
elvártnál. Közel százan 
kocsikáztunk-autóbu-
szoztunk ki a Honfiék 
benavídezi házáig. Ra-
gyogó napsütés kísér-
te végig a programot. 
Játszóház, népijáték, 
kézügyesség, húsvéti 
tojásdíszítés foglalkoz-
tatta az embereket. Ven-
dégeink ügyesen osz-
tották szét a munkát és bepillanthattunk 
Észak-Magyarország szokásaiba, míg 
ők viszont megismerhették (csodálkozva 
figyelték) a mieinket, mármint önfeledt 
ritmusunkat, az imádkozást étel előtt s 
után, a sorakozókat, a csoportszellem 
megszokott fegyelmét. Késődélután volt 
muzsika, tánc, és sietés a Hungáriába. 
Mert este: táncház!

Néha egyes kérdések nem kapnak vá-
laszt. A várt táncházra feltűnően kevesen 
jöttek el. Feltételezhető, hogy a „civil” 
(nem néptáncos) társaságot némi kétely 
tartotta vissza, ui. az az előítélet, hogy nem 
közeledhet, mert nem jártas a néptáncban. 
Pedig a táncház szerepe nemcsak a néptán-
cosok felé irányul, hanem pont azok felé, 
akiket ott helyben oktatni lehet.

Irtó érdekes fogalom, semmiképpen sem 
elkülönítő. Azonban ez esetben táncos is 
kevés jött… Azért mégis kialakult a hangu-
lat, s ahogy mindig mondom: az bánhatja 
meg, aki nem jött el! Fogyott a csapolt sör, 
az üdítő, a bor, és a szenzációs babgulyás 
is! Minden alkalmat ki lehet használni, 
csak jókedv kell hozzá, és robban a buli! 
Itt is volt! A legfiatalabbak mai argentin 
ritmusokat mutattak a Zemplénnek, s 
habár többünket meglepett, eredeti volt 

látni a magyarokat, ahogy salsát, cumbiát 
és cuartetót járnak a mieinkkel! Később 
ismét megszólalt a Bürkös és egy frappáns 
mezőségi sorozatra táncolhattunk (széki 
és vajdakamarási muzsikára). Hajnalban 
(takarítás után) keveredtünk haza…

Vasárnap, március 21: Szakad az eső. 
Mégis sikerül a Zempléneket kivinni egy 
„tipikus argentin tanyanapra”. Utána ismét 
nagy a készülődés. A zárógála következik. 
Kicsit szomorú, feszült a hangulat. Előre 
sajnáljuk a búcsúzást. Csökken a ricsaj. Iz-
gulnak a táncosok is. Ismerkednek a szép 
terem helyiségeivel, szinte megszámol-
ják, hány lépés választja el az öltözőket 
a színpadtól, készülnek, 
copfot fonnak, köténye-
ket vasalnak, itt-ott fiúk 
csapássorozatot gyako-
rolnak a lépcsőaljban. 
Fent a színpadon, hang-
próba folyik. A zenészek 
hangolnak, mikrofont 
egyeztetnek, mint jóma-
gam is a bemondáshoz. 
Én is igazítom magamon 
a súlyos kazári (palóc) 
népviseletet. Nem tudom 
hány magyar és hány 

argentin lesz a nézőtéren, de már tudom 
előre, hogy telt ház lesz! Kétszáznyolcvan 
üléses a színház. Átvizsgálom jegyzetei-
met. A műsor lényegében különbözik a 
péntekitől. Anyagban és sorrendben is. 
Szép tágas a színpad, kedvesek az argentin 
technikusok, megegyezünk. Elhalkulnak 
az utolsó utasítások is. Készen vagyunk!

Néptánc előadáson csak érzékeny, hálás 
közönség jelenik meg! Még zárt függöny 
előtt köszöntöttem a megjelenteket. 
Megszemléltem a sorokat, s ott láttam a 
kedves barátokat, a vendéglátó családokat, 
felismertem nem egy szomszédomat is, a 
terem igazgatósága tagjait, lányomat Fede 
Baltar, az uruguayi Tündérkert együttes 
vezetője mellett… Csak erre volt időm, 
mert meggyulladt a vakító reflektor. 
Akkor eltűnt minden, és maradt a lélek, 
a függöny mögött az együttes izgalma, 
a bizsergő lámpaláz, a gondolatok. Igen 
értékes egy ilyen életpillanat…A táncszá-
mok nagy elfogadásnak örvendhettek, de 
nem csak a taps, a lelkes arcok, a spontán 
hozzászólások színesítették a nézők meg-
elégedettségét! Nem volt szakadék köztük 
és a kis művészek közt.

A bodrogközi műsorszám (az együttes 
területe táncrendje) a szó teljes értelmében 
meghódította a közönséget! Egyszerű ere-
je van, a határozott felvidéki lábhangsúly, 
a gyönyörű ének és muzsika az előadók 
öntudatossága által páratlan perceket 
szerzett mindnyájunknak. A York színház 
egyik menedzsere így vélekedett: “¡Qué 
increíble lo que me pasó! Todo me gustó 
mucho, pero el número que representaba 
al pueblo del conjunto me hizo temblar, 
¡sentí comunión con ellos! ¡Cuánta 
identidad!” 

Hétfő, március 22: A csendes lazítás 
napja… Barátaink csomagolnak, kisebb 
vásárlást intéznek el, tűnődnek és gon-
dolkoznak az átélteken. Mi már tudjuk, 
mit érez egy anyaországi magyar miután 
megismeri életünket… Estére „hivatalos 
búcsúbuli” lesz Zomboryék házában. 
Nehezen képzelhető el, hogy fog eldőlni. 
Elkerülhetetlen. Mindennek vége, minden 
elmúlik, a jó is! Az előzetes nosztalgia 
ellenére megjelenünk mindnyájan, már-
mint azok, akik végigjártuk ezt a hetet… 
órákig folyik a szórakozás. Eszünk-
iszunk, nevetünk, asztalteniszt 
játszunk, énekelünk, táncolunk, 
mint akik nem akarnak tudomást 
venni arról, ami következik. Szen-
vedélyes tánc indul be. A párok 
kevertek, ottaniak-itteniek úgy 
járják, mint az angyalok, vígad-
nak, mint az elitéltek. Mintha 
örökké tartó mozgás keletkezne. 
Aki nem táncol próbálja megér-
teni. Szinte rituális szertartás. 

Bensőséges. Más nem számit. Csak a tánc. 
Az érintés, a kapcsolat, a közös hagyo-
mány, a szeretet. 

Magyar a magyarral. A kicsi, a fiatal, 
az idős… nincs megkülönböztetés, csu-
pán egymásba olvadás. Megtörténik a 
hálák kifejezése, az ajándékosztás is. De 
elmerengett szemek néznek maguk elé. 
Nincs egy valaki, aki ne gondolkozna… 
A szétszéledés is úgy történik, hogy ne le-
gyen fájdalmas. Úgy megyünk haza, mint 
akik már együtt maradnak. De nem. Egy 
része elmegy, továbbmegy, visszamegy. 
Itthonról - haza!

Kedd, március 23: Gyengének érzem 
magam. Elindulok a Hungária felé. Nehe-
zen lépek, nem úgy megyek, mint szoktam. 
Fáj valami bennem, nagyon. Nem tudom 
meghatározni melyik része a testemnek, 
melyik szervem. Fáj. Belépek a Monte-
verdén. Látszólag felületes, természetes 
a hangulat. Bőröndök, csomagok, zsákok 
hevernek a kijáratnál. Egy nagy autóbusz 
áll meg előtte. Átsietünk a teniszpályára. 
Gyorsan! „Csoportkép”! Vígszomorúan 
beállunk, még mosolygunk is a kattintások 
előtt. Ölelkezve-kézen fogva állunk meg-
meredve. A pillanatfelvételek után levelet 
olvastam fel „táncoslábú” testvéreinknek: 
„… azt mondtátok, azért vagytok itt, 
hogy hagyjatok nekünk Magyarországot! 
Tévedtek! Elvisztek magunkból egy szív-
darabot!... Vigyázzatok magyarságunkra 
továbbra is, és ne felejtsétek el, hogy 
munkátokkal, táncotokkal a legvalóbbat 
őrzitek meg: a magyar nép lelkét!...”

Ez is meglett. Kész. Vége. Utolsó szem-
le a busz előtt. Kedves utolsó szavak, 
ígéretek hangzanak el. Felszállás. Egy 
óriási űr… egy fullasztó csend… 

Még jönnek mások, újak, szépek, de 
még hány darabot visznek el belőlünk? 
Elgondolkozom: lehet hogy egyszer meg 
is szűnök?

Ui.: „Átszellemült,varázsos, parányi 
csodák” minikrónikája:
- A Hungária „idősek” asztalának húzza 

a Bürkös!
- A bográcsgulyás mennyei íze-illata! (a 

vendégeink főztek nekünk) -
- A „madárlátta” pálinka, a rögtönzött 

éneklés-mulatás a Hungária bárjában -
- A barátkozó beszélgetések, a séták, az 

élettörténetek meghallgatása -
- Carolina Sorbello (Pelu), a Tündérkert 

(Uruguay) táncosa, ahogy minden szabad 
pillanatot megragadva a Bürkösökkel 
hegedül -
-  Az utolsó csoportkép a teniszpályán, 

és később látni a buszt eltávolodni a 
Monteverde utcán - 
- Bonapartian Edi (Regös együttes 

vezetője) ahogy autójával egyedül követi 
a buszt -
- Facebookban látni barátainkat, de már 

az uruguayi magyaroknál, Montevideó-
ban! (előttünk São Paulóban töltöttek 
négy napot, s innen viszont Montevideó-
ba utaztak át).

Őrült mozgalom ez! Hála a Jóistennek, 
része lehetünk! Eszköz akárhol a világon. 
Összetartó erő, tulajdon, kincs, igazi ma-
gyar család.

Egy hálás résztvevő, még egy néptán-
cos                Zólyomi Kati                  

táncosokat, cserkészszülőket és ezeknek 
barátait, házastársait gyűjti magába, szat-
márvidéki (Észak-Magyarország) és széki 
(Mezőség) táncrendek oktatásával. 

Közel 15 gyermek és 20 felnőtt jelent-
kezővel ez erős alátámasztás az 53 éve 
dolgozó együttes fejlődéséhez. A dél-
amerikai magyar néptáncmozgalom egyre 
fejlettebb, életvidámabb és korszerűbb 
síkon halad a szétszórt magyarság egyik 
ágának megerősítésében! Ne feledjük, hogy 
a következő néptánctalálkozó biennáléja 
ismét itt, Buenos Airesben kap székhelyet,
immár negyedszer! Előreláthatólag e XI. 
kiadáson már az új néptáncos katonáink is 
fellépnek saját lábukra tervezett táncpro-
dukcióikkal. Az én személyes érdekeltségem 
mellett innen, a HUFI hasábjairól is szilárd 
kitartást, tanulást és sikert kívánunk nekik! 
Mind a négy alcsoportnak! 

A négy együttes táncokta-
tása a cserkészház földszint-
jén, a Regös próbatermében 
történik. 
REGÖS: szerdán és pénteken 
este, Bonapartian Edi és Dani 
irányításával. 
TILINKÓ: szombaton cser-
készet után, Benkő Sanyi 
irányításával. 
KOLOMP: szombaton dél-
után, Zólyomi Kati irányítá-
sával. 
OLEANDER: csütörtökön 
este, Roglich Nati irányítá-
sával.                           (ZK)

BUENOS AIRE S -I  MAGYAR  N ÉP TÁNCMOZGALOM
Zólyomi Kati:
A Sátoraljaújhelyi Zemplén együttes és a Bürkös népi zenekar Olivoson!
2., befejező rész                                          „Ösvény lett az Atlanti-óceánból?”

Ha a tágas mezőkön vagy a hegyek ormán 
járunk, a szép csendben a lágy tilinkó dudo-
rászik, vagy egy szelíd állat nyakában kong 
a  kolomp mély édes hangja… E hangszerek 
illenek a természet harmóniájához, szinte 
hozzá komponálódtak, mint a népdal az 
emberek mindennapjához. Mindegyik a 
sajátos tájához, vagyis emberei munkájához 
tartozik. Hívó hangok, melegek és otthonia-
sak. Kedvesek…

A Regös néptáncegyüttes így keresztelte 
működésének két új csoportját: az után-
pótlás csoportja a TILINKÓ, és a felnőtteké 
pedig a KOLOMP nevet kapta. Ez év 
áprilisa utolsó szombatján lezajlottak az 
első gyakorlatok, jó hangulatban, érthető 
kíváncsisággal és izgalommal. A TI-
LINKÓ soraiban ezentúl az összes 11-16 
éves cserkészőrsök indulnak, székelyföldi 
táncokkal, a KOLOMP viszont a volt nép-

Beindult 2 újabb néptánc-szakosztály!
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Budapest, 2010. április 18. Amióta 
csak emlékszem, mindig ezt az évet vár-
tam. Láttam, ahogy a nagyobbak mennek 
Magyarországra, visz-
szajövetelük után pedig 
mesélnek róla, hogy 
milyen dolgokat csi-
náltak és milyen nagy, 
jó és talán rossz élmé-
nyeken mentek át. És 
most mi vagyunk azok, 
akik írjuk a cikket a mi 
ittlétünkről!

Őszintén szólva, ami-
kor az emberek meg-
kérdezik tőlünk, hogy 
már mióta vagyunk itt, 
összenézünk Ricsivel, elgondolkodunk és 
azt válaszoljuk, hogy kb. két hete. Pedig 
mégsem! Már majdnem három hónapja! 
Hihetetlen, hogy milyen gyorsan múlik 
az idő, és hogy mennyire ki kell hasz-
nálni minden egyes percet! Szerintem 
mi eléggé jól igyekszünk is kihasználni: 
már elmentünk Velencébe (a karneválra), 
Felvidékre, Bécsbe és most tervezünk 
menni Prágába, aztán Krakkóba és on-
nan Auschwitzbe. Ha jól megfigyeled az 
utazási lehetőségeket, akkor nagyon olcsó 
jegyeket lehet szerezni! 

Különben táncolunk a „Kertészet” nép-
táncegyüttesben, aminek a próbái szeren-
csére a Corvinus egyetemen vannak, szó-
val 400 méterre innen (és ez tök véletlen!). 
Sokat zenélünk Ricsivel a szobában meg 
az utcán, de már egy bárban is zenéltünk, 
ahol Vass Ili énekelt velünk. Ez nagyon 
jó és sikeres volt! És pont ma mentünk 
egy zene programnak a castingjára: úgy 
hívják, hogy X-FAKTOR (olyasmi, mint 
nálunk az “Operación Triunfo”). Nagyon 
nagy élmény volt számunkra, profik közt 
voltunk és mindenki kérdezte tőlünk, 
hogy honnan jövünk. Legalább 10-szer 
elmondtam a családomnak a történetét. A 
„Boldogot” is ismertettem itt, beszéltem 
a Juventus Rádiónak a tulajával, adtam is 
CD-t neki és alkalomadtán majd beszél 
az argentínai magyar kolóniáról és fel fog 
tenni egy pár „Boldog”-számot!

A Balassiban nagyon sokmindent tanul-
tunk, főképpen az önállóságot. Ricsivel és 
a szobatársunkkal (aki perui) nagyon jól 
kijövünk, segítünk egymásnak és majd-
nem mindent közösen csinálunk. Külön-
ben nagyon jó hangulat van az épületben, 
mindenki nagyon „jó fej”! Érdekes min-
denkinek a történetét hallani, hogy hogy 
jutottak Magyarországra, a Balassiba…

Nagyon sokan egyáltalán nem magyarok, 
és sok nagyon érdekes sztorit hallottam.

Az órák eléggé érdekesek és könnyűek, 
hogyha tanulunk! Az 
nem igaz, hogy itt sem-
mit sem tanulunk, és 
hogy csak buliról van 
szó mindennap! Már 
érzem, hogy egy cso-
mót tanultam ezalatt a 
három hónap alatt. A 
kötelező tantárgyak: 
nyelvtan, történelem, 
művészettörténelem és 
irodalomtörténelem. 
Másrészt vannak tantár-
gyak, amiket választani 

lehet. Én tánctörténetet választottam. 
Az egyetlen, amit kritizálnék a tanítás-

ból az, ahogy be vannak osztva az órák, 
nincs egy fix órarendszer, ami mindennap 
ugyanaz, hanem mindennap máshogy 
van felosztva. Van, amikor reggel és este, 
van, amikor csak délután, van, amikor 
csak este, van, amikor csak reggel és 
van, amikor egész nap... Ez nem engedi 
például, hogy találjak egy fix munkát - bár 
Magyarországnak a helyzete sem engedné 
meg, hogy munkát találjak. Reméljük, 
az új kormány helyrehozza ezt. Ricsivel 
spanyoltanárok vagyunk, és én gitár órá-
kat is adok. És különben zsonglőrködünk 
is az utcán, sőt, én azt mondanám, hogy 
ezzel jóval többet keresünk, mint a tanári 
munkával, de az a rossz, hogy nagyon a 
klímától függünk.

Nekünk óriási nagy élmény itt lenni. 
Olyan, mintha egy álomban lennénk, 
amiből nem akarunk felébredni, pedig ez 
IGAZ! És a legjobb az, hogy még vár ránk 
a nyár! Már nagyban tervezzük az európai 
utunkat, a müncheni Jubit, a kárpátaljai 
segédtisztit (amin részt fogunk venni 
mint kiképzők) és lehetőleg az erdélyi 
tánctábort is.

De mégis hiányzik Argentína, a bará-
tok és persze a család! Sokat gondolok 
mindenkire.

Egy óriási nagy 
m o s o l l y a l  ü d -
vözlök mindenkit, 
Ricsi nevében is. 
És nagyon köszön-
jük a Zrínyi Kör-
nek és a KMCSSZ-
nek,  hogy ezt  a 
lehetőséget megad-
ta! Majd még írok!

Lajtaváry András

Évek telnek el. Változik a világ, a kö-
rülmények. A magyar cserkészközösség 
is megteszi a magáét. Szemlél, megerősít 
és formálódik tovább. Mindennapi tanúk 
előtt alkalmazza azokat az eszközöket, 
amelyekre épült száz évvel ezelőtt is. 
Kolóniánk cserkészcsapatai létszáma, 
vezetőik felkészültsége, a programok 
kiagyalása is a realitáshoz igazodik. 

Néha ugyan reményteljesebb eljöven-
dőknek örülhet! Régen volt ennyi kis-
cserkész, mint a jelen pillanatban! Szom-
batonként nyüzsög a sok kéknyakkendős 
apróság, szaladnak, hintáznak, játszanak 
és láthatóan kiveszik részüket a vezetőik 
által lelkiismeretesen kidolgozott foglako-
zásokból.

Április 17-én beszámoltak az utolsó 
táborukról. Kedves, ötletes, hagyomá-
nyosan előkészített délutánt osztottak 
meg a családokkal. A kistermetű, jókedvű 
társaság beleélte magát a kerettörténet 
izgalmába, és határozott fegyelemmel 
játszotta meg szerepét. Léleksimogató a 
kis vékony hangocskákat hallani, ahogy 
- ki nagyon szépen, ki akadozva még, de 
- magyarul válaszol, mesél, szólal meg! 
Tapsolt is a szülő-rokontábor, nevetett, 
mosolygott minden arc, de a legjobban a 
kiscserkészek élvezték „saját” műsorukat! 
A filmösszeállítás remekre sikerült: ügye-
sen, humorral, egymást követő helyzeteket 
mutatott meg, kifogástalan zenekísérettel, 
tisztán érthető bemondással, spanyol 

fölirattal. A hangulat egy pillanatig sem 
lankadt, egyáltalán: minden jól sikerült! 

Dicséretre méltó a vezetők szerepe, 
hozzáállásuk ehhez a különleges cser-
készneveléshez. Kicsikkel foglalkozván 
percnyi lazítás nem adódhat. A magyar 
kiscserkészet sorsrajzoló! 

Zárásnak sok tucat frissen készített töl-
tött palacsinta fogyott el, s boldogan ment 
haza mindenki. Mégegy sor tégla került 
fel a magyarság várának falára! 

Zólyomi Kati cst.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

„Gyertek nyomokat keresni!” 

„Most már nem lehet vissza-
fordulni, nem lehet többé semmit 
az időre vagy a véletlenre bízni, 
nem lehet várni, hogy majd 
csak lesz valami, s nem is lehet 
belenyugodni, hogy addig is, 
amíg lesz valami, én csak élek 
így tovább.”  

              Márai Sándor

Z I K h í r  -  Z I K U J D O N S Á G
Levél a Balassi Bálint Intézetből

GONDOLATOK EGY CSERKÉSZTANÁCSKOZÁS UTÁN
(2010. február 27-28 Woodside Priory, San Francisco) (*)

100 éves a magyar cserkészet. Az 
egész világon működik - bár nem olyan 
népszerűen vagy tömegesen, mint amikor 
Baden-Powell és gr. Teleki Pál elindí-
tották.

Akkor a háborúk hangulata a levegőben 
volt. A társadalom struktúrája megingott. 
A gyerekek a cserkészetben találták a 
kivezető utat. A jókedv, becsületesség, 
természetszeretet, baráti kapcsolat, segí-
tőkészség, Istenbe vetett hit, bátorság, 
embertárs segítése, pajkosság és játékos-
ság romantikája vonzotta a fiatalokat. Sík 
Sándor tömören megfogalmazta a magyar 
cserkészet különösen gazdag értékeit: 
emberebb embert és magyarabb magyart 
nevelni.

És ma? Elvált és elidegenedett család-
tagok közmérgében kallódó elhanyagolt 
gyerekek, akiknek nincsenek sem családi, 
sem társadalmi korlátai. Emberi kapcsola-
tot nem találnak sem a kábítószer megosz-
tásában, sem a laza nemi kapcsolatokban 
- hanem a rideg számítógép csettelése 
virtuális valóságában. Az „udvarlás” is 
ott történik. 

A cserkészet ezzel ellentétben majd-
nem érthetetlen módon életértéket nyújt. 
Elsősorban, kiviszi a gyereket a termé-
szetbe: otthon van éjjel, a csillagok alatt, 
az égig erő fák társaságában - a tábortűz 

és a barátok társaságának melege mellett. 
Megtölti lelkét valami, ami óriási, ami élet, 
amit sem moziban, sem szobasarokban 
nem lel az ember: kapcsolatot a földdel.

Aztán nem csak magának, egyedül él. 
Része egy emberi közösségnek - másokon 
segít. Valakit meghallgat, hozzájárul 
életéhez. Rájön, hogy mindketten meg-
gazdagodnak, egymásba kapcsolódnak, 
valahogy eggyé válnak és tágabbak lesz-
nek. Nagyobbak. Szebbek. Lelkük kezd 
szárnyalni.

Rövid életünk alatt futnak a percek, 
rohannak az évek. A tégla, amit beteszel 
az életed épületébe - meghatároz téged. 
Mit építesz? Borospincét, vagy katedrá-
list? A cserkészet aranytégla. A szere-
tet, szavahihetőség, integritás, bátorság 
téglája, átszőve barátokkal, játékokkal, 
műveltséggel. Óriási erővel, amely meg-
erősíti az embert az élet kihívásaival 
szemben. A vagány, egészséges magyar 
ifjú vezetőnek kell kikristályosítania és 
szivárvány fényével bevilágítania mások 
hétköznapjait.

Kívánom, hogy cserkészetünk elöntse a 
világot. Hemzsegjenek utcán, szigeten, az 
egész világon, mint Baden-Powell idejé-
ben - és kiegyenesedik ez a görbe világ.
(*) Ecsedy Yudit, v. Los Angeles-i lcs.pnok. cikke 
nyomán kivonatosan HKZS

Bal kép, tanári kar: Fóthy 
Zsuzsi, Lomniczy 

Alexandra, Haynal Edith, 
Fóthy Rita;

Jobb fönt, Lajtaváry 
Zsuzsi tanárral serdülő 

diáklányok: Zaha Paula, 
Gröber Stefi, Mattiauda 
Luncsi. Lent, gyerekek:

Makkos Viki, 
Arcagni Inés, 

(hátul Feal-Vattay mama),
 Lomniczy Micaela, 

Lajtaváryné B. Zsuzsi 
a kis Ludmilával

 Lajtaváryné Benedek Zsuzsi, a büszke 
mama András és Richárd között
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már húsz éve magyarok közt él és tíz 
éve választotta Magyarországot hazá-
jának. Sok külföldi választja ezt az országot hazájának, 
és nem azért, mert nincs más, vagy mert így hozta a 
sors, hanem mert ezt választották a sok közül. Szeretik 
Magyarországot, magyarnak érzik magukat még akkor 
is, ha nincs papírjuk róla.

Az egyik szomszédunk kínai, kitűnően beszél ma-
gyarul, üzletet nyitott, itt telepedett le, egyéves gyereke 
van, aki magyar oviba jár majd. Az egyik diákom férje 
angol, ő is több éve él itt, szereti az országot. Hát még 
a dél-amerikaiak, belőlük is sok van… Most olyanokra 
gondolok, akiknek nincs magyar vonatkozásuk.

No meg persze itt a magyarországi magyar, akinek 
nyilvánvaló a nemzetisége, de vajon az érzelme is az? 
Magyar a szíve? Mint mindig, van ilyen is, meg olyan 
is…

*
A 2. program amit néztem egy interjú volt: az or-

vosi egyetem dékánját kérdezték a magyarságról. Ő 
a történelemről, szépművészetről, magyar kultúráról 
beszélt. Említette a magyar zászló iránti büszkeséget, 
hogy itthon miért szégyellik sokan a nemzeti színeket. 
Sajnos nagyon gyorsan a szélsőségre gondolunk, ha va-
laki kiteszi a házában a lobogót, vagy kokárdát visel.

Tehát akkor mi is a magyarság? Ki a magyar?
Én szeretem azt gondolni, hogy nem „egy magyar” van, 

hanem sok. Én a sokszínűségre szavazok.
Amikor a honfoglalás volt, akkor is több törzs állt 

össze, végül a legnépesebbek, a Megyer törzs után let-
tünk magyarok.

Most is létezik sok „törzs”, a földrajzilag is magyar 
földön lakó magyarok, a határontúliak, a tengerentúliak 
és a magukat magyarnak valló szabad emberek. Miért is 
kellene választani köztük?

A sokszínűség gazdagít, legyünk mindnyájan honfogla-
lók. Viseljük büszkén szeretett hazánk színeit, terjesszük 
kultúráját, beszéljük a nyelvét, mindegy melyik törzshöz 
tartozunk!                                                               Teri

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON  mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján. 

Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 
Titkárság: Rugonyi Attila

Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra
hungariabuenosaires@gmail.com

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

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos - 
4799-8437   Nyitva   péntekenként   19 - 21 óráig

  216  Wass Albert: Tizenhárom almafa
  364  Krúdy Gyula: A podolini kísértet
  445  Marschalkó Lajos: Világhódítók. Az igazi háborús
          bűnösök
  448  Trianoni Almanach (Hídfő)
  535  Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül
  757  Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története
  809  Werfel, Franz: Musza Dag negyven napja
  918/9/20  Déryné naplója I.-II.-III.
  972/3  Tormay Cécile: Bujdosó könyv I.-II.
  979  Kuncz Aladár: Fekete kolostor
1177/8  Komáromi János: A régi szerető I.-II.
1245  Török Sánor: Valaki kopog (12 szoba regénye)
1249  Hilton, James: Isten vele, tanár úr! (Mr. Chips)
1286  Daruvár, Yves de: A földarabolt Magyarország
          (Trianon)
1804  Mikszáth Kálmán: A németke. Nagy kutya a vice-
          bíró, stb.
4017  Raffay Ernő: Trianon titkai
4177  Eszenyi László: Trianoni nemzedék
5027/8  Clavell, James: A tajpan I.-II. (Hongkong regénye)
5157  Botos László: Trianoni szemelvények
5254  Steel, Danielle: A sztár

En castellano
S- 1       Daruvár, Yves de: El destino dramático de Hungría.
           (Trianón: Hungría mutilada)
S-109  Grez Pérez, Carlos E.: Justicia a Hungría
S-176  Zilahy, Lajos: Los amores de mi antepasado.
           Apuntes de una crónica de familia

VIDEOKAZETTÁK
VK-081  Csángó magyarok. Szórványsors. Erdély múltjáról
VK-119  KELET FELÉ… Az erdélyi országrészek vissza-
              csatolásának hatalmas történelmi filmje
VK-341 Észak felé. Dél felé. 1938/39. 1941. történelmi
              filmdokumentáció

Gazdag magyar nyelv
Ugye mondtam már, hogy szép nyelv a magyar nyelv? 

Talán éppen azért szeret annyira beszélni a magyar 
ember. Ti. sok mindent, amit más nyelven egy újonnan 
képzett szóval fejezünk ki, azt mi, magyarul, a „beszél” 
szóval oldjuk meg. Igaz, hogy eléje teszünk egy szótagot, 
amit IGEKÖTŐNEK hívnak. De mi, magyarul csakis 
beszélünk. Kicsit bonyolultnak hangzik ez? Hát akkor 
lássunk példákat:

Ha valakit valamiről meg akarunk győzni, akkor ezt 
a valakit rábeszéljük valamire. Ha meg, ellenkezőleg, 
rá akarjuk venni, hogy tervet változtasson, akkor 
lebeszéljük róla. Ha bizonytalanok vagyunk, akkor 
mellébeszélünk (ez azt jelenti, hogy mi sem tudjuk pon-
tosan, hogy mit akarunk mondani, vagy nem akarjuk azt 
mondani, amit kellene) vagy, a legrosszabb esetben - és 
akkor végleg megtévesztjük a másikat - félrebeszélünk. 
Ha összeesküvésről lenne szó, akkor összebeszélünk. Ha 
valamilyen ügyet szeretnénk megtervezni, megszervezni, 
végrehajtani veszekedés nélkül, akkor megbeszéljük. 
Ha véletlenül netalán mégis veszekedés lenne belőle, 
arra is megvan a megoldás: kibeszéljük. Utána jön csak 
a kínosabb része: átbeszélni az egészet. Ebből adódhat 
újabb szóváltás.

Remek nyelv a magyar. Mindenre van megoldás. Pél-
dául: a komisz gyerek visszafelesel a szüleinek. Hogyan 
fejezzük ezt ki magyarul a beszéléssel? Az nem hangzik 
jól, hogy visszabeszél. Ez túl szelíd. Szóval a magyar 
kitalált egy odaillő szót, ami ugyanazt jelenti, mint 
beszélni, csak sokkal hevesebben teszi azt: pofázni. Így 
aztán a komisz gyerek visszapofázik a szüleinek. Milyen 
érdekes, hogy csak az a gyerek pofázik vissza, amelyik 
pofátlan… Jópofa nyelv ez a magyar nyelv!

És ha már szinonimákról van szó, fel lehetne sorolni 
számtalant. Például dumálni (bedumálni, eldumálni, ki-
dumálni, megdumálni, süket duma, stb.), halandzsázni 
(alaptalanul beszélni, a levegőbe beszélni). Olyan is 
van, aki szégyenlős és nehezen nyitja ki a száját, vagyis 
nehezen beszél, és senki sem érti, hogy mit mond, mert 
befelé beszél. A mérges férfi kukorékol, a felháboro-
dott asszony kotkodácsol vagy hápog. Aki sokat szeret 
beszélni vagy alkalmatlanul beszél. az mindig járatja a 
száját, vagy lyukat beszél az ember hasába, vagy veri 
a nyálát. Majdnem elfelejtem!: povedálni is lehet…

De ami még érdekesebb a magyarban az, hogy milyen 
fontossága van a szótagoknak. Mert ha a beszélhez hoz-
záteszem azt, hogy get - mennyire mást jelent! A magyar 
ember nagy különbséget tesz aközött, hogy valamit 
komolyan, belemerülve csinál-e, vagy éppen csak ímmel-
ámmal. Nem mindegy, hogy beszél, vagy beszélget… és 
ezt világosan ki kell fejezni és magyarul ki is fejezzük. 
Mert úgyszintén nem mindegy, hogy olvas, vagy olvas-
gat. Aki olvas, annál el is tudjuk képzelni ahogyan ül és 
teljesen arra figyel, amit csinál, de aki olvasgat, az csak 
lapozgat, kicsit beleolvas itt, kicsit mást csinál, kicsit 
olvas ott. Milyen más, ha valaki eszik vagy eszeget, 
tanul vagy tanulgat…. Nem hihetetlen? Ez a kis szótag 
mekkora változást okoz. Van ilyen más nyelvben? Ugye 
gazdagok vagyunk? Legalábbis nyelvünk az…

Még vissza fogok térni az igekötőkhöz, mert ez is sajá-
tos jellegzetessége a magyar nyelvnek! A neve is annyira 
alkalmas: egy előtag, ami össze van kötve az igével, tehát 
innen érthető, hogy együtt írjuk, és nem két külön szó: 
bebeszél, kibeszél, átbeszél. És az igének az előtagja 
módosítja a szó értelmét. Majd gondolkozz el te is ezen! 
Júliusban tovább gondolkozunk. Elgondolkozunk. Majd 
még átgondolom, hogy mit írjak (tehát minden részleté-
ben végiggondolom). Vagy inkább meggondolom? És 
megváltoztatom szándékomat és inkább másról írok? Mit 
is csináljak? Egyelőre nem gondolkozom tovább!

Ami az íróasztalon maradt:
Hány szinonimát találsz a beszél (1) szóhoz? És a 

beszélgethez (2)? [Magyar szinonima szótár diákoknak  
(Puedlo könyvkiadó)] szerint:
(1) szól, mond valamit, közöl, szónokol, jár a szája, járat-

ja a száját, veri a nyálát, kifejezi magát, prédikál, dumál, 
szövegel, száját tépi, süketel, sóderol, nyomja a sódert, 

rizsál, hantál, hadovál, vakerál, papol, pofázik, povedál, 
halandzsázik, ködösít, gagyog, fecseg, pletykál, magyaráz, 
mesél.
(2) társalog, szót vált, tárgyal, cseveg, cseverészik, tere-

ferél, diskurál, dumcsizik, fecserészik, fecseg, traccsol, 
trécsel, trafikál, pletykálódik, dumál, vakerál.

Vannak, akik magyarnak születnek és vannak, akik a 
magyarságot választják, magyarok határon túl és külföl-
diek határon belül.

A napokban - talán véletlenül - két olyan programot is 
kifogtam a magyar tévében, amelyekben a magyarságról 
volt szó. Emellett meg több mindenkivel beszéltem erről, 
a szavazások kapcsán is. 

Mi is a magyarság? Ki (vagy mi) a magyar? Ki számit 
magyarnak? Létezik egyáltalán egy egységes magyar 
öntudat, egy magyar szellem? 

Az egyik programban főleg határontúliakat kérdeztek. 
Végül is nem mindegy, nem ugyanazt jelenti egy vajda-
sági magyarnak, aki még jól beszeli a magyar nyelvet, 
lehet, hogy magyar iskolába is járt, vagy egy tengerentúli-
nak, aki már csak néhány szót ismer de imádja a magyar 
néptáncot és az Erős Pistát. 

Szó volt magyar nyelvről, magyar ízvilágról, magyar 
szokásokról, zenéről - de a nehezebben elmagyarázható 
„magyar érzésről” is, miszerint az magyar, aki annak 
érzi magát. 

Akkor lehet magyar az is, aki nem itt született, sőt, 
akinek semmi más magyar vonatkozása nincs, mint a 
szabad akaratból fakadt döntés: „én magyar vagyok, 
annak érzem magamat”?

Mert vannak ilyenek is! Nemcsak az őrült férjem, aki 

- Paulic Tamás, egy értelmes segédtiszt (USA-ból), 
vette át a ZIK Gesztenye csoport földrajz tanfolyamát, 
amely által a 12 diákos csoport felkészül az őrsvezető-
képző táborra szükséges vizsgára. 
- Két Péter, két új magyarunk! és jönnek a magyarok! 

Két szimpatikus középiskolai informatika tanár jelent 
meg a kolóniánkban. Gyakorlatilag nem a tanítással, 
hanem fényképezéssel foglalkoznak. Érdekes munkára 
találtak egy szálloda által, most éppen vidéken fotóznak, 
de mihelyst visszaérkeznek bekapcsolódnak koloniális 
életünkbe.
- Megint magyar színház „kifelé”: aktív közreműkö-

dést vállalt a kolóniánk a “Teatro por la diversidad” prog-
ramban. A Fekete angyal színdarab rövidített változatát 
fogja előadni egy elég számos színjátszó-néptáncos tago-
zat. A darab egy népi musical, amely a Ceauşescu elleni 
román-magyar lázadást festi le, annak társadalmi, lelki 
oldalát is. A darab teljes változata 2011-ben mutatkozik 
be a Hungáriában.
- A montevideói Tündérkert néptáncegyüttes néhány 

lánya anyagvásárlásra és barátlátogatásra jött át hoz-
zánk. Vidáman töltöttünk néhány órát együtt a Hungária 
bárjában.
- Lezajlott a LAMOSZSZ (Latin-Amerikai Magyar 

Országos Szervezetek Szövetsége) ülése Buenos Aires-
ben! A páratlan élmény részleteit a júliusi számunkban 
közöljük. (jelen számban l. 2.o.)                               (ZK)

M i n i H U F I                                              

A Tál család
Egy templom hirdetőtábláján a következő olvasható:
Tudjátok, hogy a Tál család hány tagja tartozik a gyüleke-

zetünkhöz?
Először is az öreg Dik Tál, aki mindent irányítani akar, az-

tán ott van Protes Tál bácsi és fivére Szabo Tál, akik folyton 
ellenszegülnek és mindent meg akarnak változtatni. 

A húguk Irri Tál, nyughatatlan bajkeverő a két fiával, Inzul 
Tállal és Molesz Tállal együtt. Valahányszor felmerül egy új 
kérdés, Hezi Tál és felesége, Vege Tál várni akar vele még 
egy évet. 

Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra törekszik, hogy a mi 
gyülekezetünk pontosan olyan legyen, mint az összes többi. 
Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker öccsei, Garan Tál 
és Han Tál pedig hamis ígéretekkel próbál új tagokat csalogatni 
a gyülekezethez.

De azért nem minden családtag rossz. Asszisz Tál testvér 
például kifejezetten segítőkészen intézi az egyházi ügyeket. 
A dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál anyagi hozzá-
járulására mindig lehet számítani. A remek politikai érzékkel 
megáldott Reprezen Tál kiválóan képviseli a közösség ügyeit 
diplomáciai körökben. Az elkötelezett Agi Tál nővér élen 
jár a térítésben. Medi Tálhoz bármikor fordulhat átgondolt 
és megnyugtató tanácsért, a szertartásokon az egyházi énekeket 
pedig Kán Tál dalolja, zenész fivére Trombi Tál (a kamasz Mu 
Tál átmenetileg nem énekel vele.) 

Sajnos a múlt év során három családtaggal is kevesebben 
lettünk: két unokatestvér, Dezer Tál és Konver Tál áttért más 
vallásra, a kilencven éves Exi Tál néni pedig végelgyengülés-
ben elhunyt.

(A világ melyik nyelve tud még ilyeneket?) 
[Köszönet Emődy Csaba]


