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WASS ALBERT 1908-1998
100 ÉVE, HOGY KÖZÉNK JÖTT
ÉS 10 ÉVE, HOGY ELTÁVOZOTT

Petőfi óta talán nem is élt olyan magyar költő, mint amilyen Wass Albert volt, aki halála
után is tovább él a nép szivében, reményt ad, táplál, serkent. Minden betűje egy drága
gyöngyszem. Szelleme nem hagyja el Erdélyt, ott örködik minden magyar felett, és ráadásul
mindezt az emigrációból érte el.
Micsoda csapás lehet egy költőnek, de még egy írónak is, aki a nyelvében él, elhagyni
a hazáját és ott alkotni, ahol senki sem érti a szavát!
Rövidített életrajzát e Híradóban olvashatják.

Wass Albert: A láthatatlan lobogó
Konok hűséggel hordozom
az úttalan bozótokon.

Társaimat ár elsodorta.
Mögöttem ég a poklok pokla.

Seb a vállam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom!

Előttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!

S fogcsikorgatva hirdetem:
nem ért véget a küzdelem!

Mert élek még! Ha törten is,
Ha vérben is, ha görcsben is,

Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbasztja a markomat,

még ha utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,

de markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!

de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magosra tartom s lengetem!

Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,

És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és őrült örömmel!

ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!

És mentem, mindeken által,
íntépő, végső akarással!

S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót

Dúlt otthonom rég összedőlt.
Kifordult alólam a föld.

kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!
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JUBILEUMI SZÁMUNK: 50. HÍRADÓ
Az első világháború után magyarok százezrei hagyták
el szülőföldjüket, melyeket a szomszédos országokhoz
csatoltak, hogy jobb megélhetést keressenek más
országokban. Több tízezer magyar utazott át az
óceánon, az amerikai földrészre és egy részét a
Brazil föld vonzotta, kiválasztva São Paulot, hogy
új gyökeret eresszenek. A múlt század harmincas
éveiben körülbelül 25 ezer magyar bevándorló és azok
leszármazottai laktak São Paulonak Moóca, Vila Zelina,
Freguesia do Ó, Vila Anastácio, Vila Ipojuca és egyébb
városrészében. Ezeken a helyeken különféle szociális-,
kultuális-, sport-, művészi-, vallási alapitványokat,
magyar iskolákat létesítettek, hogy megtarthassák
hagyományaikat.
Ebben az időben alapították a “Délamerikai Magyar
Hírlap”-ot, lerövidítve a “DMH”-t, ahogy ismertté
vált az újság, mely a São Paulo-i magyar közösség
tevékenységéröl tudósított. Azonkívül, hogy közzé
tette és megmutatta az alapítványok eredményes
munkáját, összefogta a letelepedetteket és segítette a
São Paulo-i közösség beolvadásába. Sokaknak közülük,
akik nem sajátították el a portugál nyelvet, az volt
az egyetlen forrás, hogy híreket kapjanak Brazilia és
szülőfőljük eseményeiről.
A második világháború és az 56-os forradalom után
újabb bevándorló hullámok érkeztek. A ”DMH” szerepe
lett, hogy ne csak értesítse a megérkezőket a magyar
közösség által nyújtott segítőkezekről, hanem a nagy
város állás, lakás, iskola lehetőségeiről is.
A magyar közösség szociális és kulturális fénypontja
az 50-es, 60-as években visszatükröződik a “DMH”
rendszeresen megjelenő lapjaiban és évkönyveiben.
A bevándorlók és leszármazottaik beolvadása, abba az
országba, mely szeretettel fogadta be őket, azonban
lassacskán érezhetővé vált a magyar nyelvű lap iránt
érdeklődők létszámának lecsökkenésében, a lap
költségének megnövekedésében,
a szerkesztőség
megújításában, és végül, a 70-es években, a lap
megszünésében.
A 80-as évek elején a fialatok kezdeményezésével
megjelent a “Szóval” című kulturális lap, a São Paulo-i
Lutheranus Közösség támogatásában, mely a kezdeti
siker után, aránylag rövid ideig, 1980-1983 tartott, az
előállítási nehézségek miatt.
A magyar közösség más irányba összpontosította
erejét és elérte célját: 1984-ben megvette és
felavatta a MAGYAR HÁZAT, ami majdnem teljes
egészében összpontosította a szociális és kulturális
tevékenységet. Az “Associação Beneficente 30 de
Setembro” nevű egyesület, amit 1926-ban alapitott
és hivatalosan elkönyvelt az akkori magyar közösség,
lett felelős a kezelésért. Ezután a MAGYAR HÁZ lett a
fő helye a közösségnek, lehetőséget adva a különféle

szociális, szórakoztató, kulturális, vallási csoportok
összejövetelére.
Több közösségi tag
önzetlen
adománya és a csoportok támogatása tette lehetővé a
fenntartását a mai napig.
Felismerve a közösség tájékoztatásának a fontosságát
a már megtörtént és eljövendő tevékenységekről és
törödve a hatalmassá nőtt “megapolisz”-ban egyre
jobban szétszórodott magyarokkal, felmerült az
igény egy hírszogáló eszköz iránt, így született meg
a Híradó.
A kezdeményezés megvalósítója Piller Gedeon, aki
egyben az elnöke is volt az “Associação Beneficente” –
nek. Az első szám 1988-ban jelent meg. Azóta a Híradó
rendszeresen (kb. háromszor évente) jelenik meg, nem
terheli költséggel az olvasó közösséget. Ez a példány az
50., amely ismerteti a magyar közösség, vagy ahogyan
most ismert: az “Associação Beneficente” életét,
főbb eseményeit, valamint a különböző csoportok
tevékenységeit a Magyar Házban.
A valóság az, hogy a magyar közösség szétszórodik és
felszívódik ebben a hatalmas “megapoliszban”, São
Paulóban és ezáltal gyengül. Mi vezetők érezzük, tudjuk
ezt és fontosnak tarjuk, hogy ne csak a létező MAGYAR
HÁZ magját, hanem minden tagot összetartsunk az
információn keresztül, terjesztve a Ház és Tagjai
tevékenységeit, eseményeit a Híradón keresztül.
Betöltve az 50 évét (ez igy nem igaz! vagy 20. évét,
vagy elérve az 50. példányát) a Híradó, követője
az elözőleg megjelent lapoknak, él és működik, új,
papir mentes formát öntve, hála az informatika
vivmányainak, lecsökkentve a nyomtatási és postázási
költségeket, könnyű hozzáférhetőséget nyújtva az
érdeklődöknek São Paulóban, Braziliában és szerte a
nagy világban.
Büszkék vagyunk arra, hogy mind a
HÍRADÓ, mind az INFO (ez utóbbi havonta értesít a
közösség összes tevékenységéről), érdeklödő olvasó
közönséggel rendelkezik, mind Magyarországon élő,
mind a világon szétszórodott magyarok között.
Érdemes megemlíteni még, hogy a Híradó készítése,
szerkesztése és közzététele mind önkéntesek, a magyar
közösség tagajainak a munkája. A Segélyegylet, a
közösség és az olvasók nevében elismeri és megköszöni
a csoport értékes munkáját, visszamenőleg azoknak is,
akik korábban szerkesztették
Tudjuk, hogy a Segélyegylet jövője függ a közösség
teljes közreműködésétől. Biztosak vagyunk abban,
hogy a Híradó fontos eszköz nemcsak a segélyegyleti
tagok, hanem a magyar leszármazottak összefogására,
bekapcsolódására
a
közösségünkbe.
Kívánjuk,
hogy gyümölcsözzön továbbra is a közösség méltó
támogatásával!
A Segélyegylet Igazgatósága
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BALÁZS PÉTER OTTHON 2007 UTOLSÓ NEGYEDÉVI TEVÉKENYSÉGEI
Szeptember 29. A Közös Foglalkozáson, amelyet
már alig vártak a bentlakók, rokonaik és barátaik,
az eszenciák alapvető kezelését, előállítását és az
illatszerkészítést sajátították el.

November15. A szépségápolás napja. Az “UNIP
Marketing Ambiental” egy egyetemista csoportja
egyéni szépségápolással lepte meg a bentlakókat.
Volt arcmasszázs, hajápolás és manikür. Amellett,
hogy az egyetemisták hozták magukkal az önkéntes
szakembereket, egy pékség jóvoltából, reggelivel is
megvendégelték a bentlakókat. Befejezésűl mindenki
kapott egy kis szépítőszer ajándékcsomagot. “Nagyszerű
volt ... gyertek máskor is ...” mondta Da.Nair az Otthon
egyik lakója.

Köszönetet mondunk a következőknek:

A nap fénypontja azonban Lajtaváry Marika
megünneplése volt, aki immár 10 éve, önkéntesen
foglalkozik a bentlakók és látogatók, étrendjével. Marika
több száz menüt állított össze hetenként, gondja volt az
éléstár/raktár állományára és a bevásárlást is elintézte.
Marika leleplezte az előkészített meglepetést, egy
táblát a falon: Lajtaváry Marika Étterem.
Mi más is lehetett e nap ebédje? Csakis Töltött
Káposzta.

Padaria Bela Paulista
Copy Right Soluções Gráficas
Mercado Brunelli
Padaria Cincinato
Ribamar Adesivos e Cia.
Kim és Fabiola Gaigher az UNIP egyetemisták
vezetője.
November 18. Nyolcszáz évvel ezelött, 1207-ben
született Árpádházi Szent Erzsébet. Ennek a 800
éves évfordulóját világszerte megünnepelték. A Vila
Anastáció-i magyar katolikus templomnak volt egy
Szent Erzsébet szobra, amely nagyon meg volt
rongálódva. Eltört a nyaka és a bal csuklója. A templom
körül lakó magyar katolikus asszonyok, kieszközölték a
plébánosuktól, hogy miután a templomnak amúgyis van
egy másik Szent Erzsébet szobra, ezt adományozzák a
Segélyegyletnek. Ez meg is történt. Szakmáry Marika
és Levente nagy odaadással nekiláttak és kemény
munkával, csodálatosan rendbehozták a szobrot. Ezen
a szép novemberi vasárnapon (Erzsébet halálának
évrfordulóján, ami éppen november 19-re esik), Linka
Ödön bencés atya, a szokásos mise után beszentelte
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a szobrot, amit aztán az Igazgatóság alkalmas helyre
elhelyezett. Ödön Atya ugyanakkor még végigjárta
a Balázs Péter Otthont, megáldotta a bentlakókat, a
vendégeket és a személyzetet.

December 2. 13. Szondy György cserkészcsapat
Karácsonyi vásárján, Morumbin, a Szent Imre
Kollégiumban.

Bevételek
Ha a S.P.i magyar közösségek és esetleg mások,
meghívják az Associação Húngarát ezt egyrészt a
Balázs Péter Otthon és munkájának bemutatására
használjuk ki és arra hogy az Otthon nevét ismertessük.
Másrészt bevételt is hoz, adományozott dolgok, illetve
a bentlakók által készített kézimunkák eladásából. Az
év utolsó három hónapjában részt vettünk a következő
bazárokon:
November 10-11. az Evangélikus templom, Rua
Sergipe-i Karácsonyi vásárján

November 25. Beindítottuk a Balázs Péter Otthon
konyhájában magyar ételek készítését, mélyhűtésre
csomagolva. Már ezt árultuk is az utolsó Ételfesztiválon.
Nagy siker volt. Jelenleg négyféle étel kapható: pörkölt,
(galuska), vadashús, töltöttkáposzta és rakottkáposzta.

December 15. Karácsony a Balázs Péter Idősek
Otthonának igazgatósága, az önkéntesek és maguk
a bentlakók, idén is megrendezték karácsonyi
ünnepélyüket, a már tradicionális közös Karácsonvfa
díszitést, a Betlehem és ajándékok fa alá helyezését,
melyeket Linka Ödön bencés Atya igen megható
karácsonyi beszéde követett, majd a 13. Szondi
György cserkészcsapat cserkészei Betlehemeztek és
befejezésül a CEFOR hölgytagjai karácsonyi énekeket
énekeltek. Legvégül a bentlakók és a személyzet
megkapták a karácsonyi ajándékait.
Nem csoda ha a helyi újságban is írtak a Balázs
Péter Otthonról.
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OLVASSA A “ZONA NORTE DE SÃO PAULO –FREGUESIA DO Ó” –BAN
MEGJELENT CIKKET: HÚSVÉT A BALÁZS PÉTER OTTHONBAN
Balázs Péter Otthon - 2008 március 16
Freguesia do Ó egyik forgalmas utcasarkán 47 éve működik a Balázs Péter Otthon, ami híres a São Paulo-i
magyar közösség idősebb korosztályának nyújtott figyelmességéről, szeretetéről. Az egy héttel előre
hozott húsvéti ünneplés a ház lakóinak örömet, felvidulást és ugyanakkor a ház fenntartására bevételt is
jelentett.

Az Otthon és a húsvéti Isten tisztelet az időseknek.

A Ribeiro de Morais utcáján a robogó kocsikból nem is veszik észre, hogy a hegyoldal lejtője végén
működik egy otthon az idősek számára, ami 1960-ban lett véve-mondja Dr. Francisco Dénes, diretor da
“Associação Beneficiente 30 de Setembro (Associação Húngara)”. A ház 30 bent lakónak nyújt otthont,
de pillanatnyilag 14 lakója van, közülük 10 magyar családból származó és 4 brazil. Madalena Ráth, az
Otthon önkéntese, mondja, hogy jelenleg 7 szociális lakó van, akik nem tudnak fizetni, de az Otthonban
laknak fizetőképes lakók, akik együtt a 150 fenntartó családdal havonta hozzájárulnak a ház költségeihez
– ismerteti Dénes igazgató úr.

A ház lakói a szobában és az ünnepi asztalnál.

Három nagy magyar bevándorlási hullám érkezett Braziliába: 1. Az első világháború után (a legnagyobb,
körülbelül 30 ezer bevándorló), 2. A második világháború, 1945 után, 3. Az 1956-os orosz megszállás
és kommunizmus elleni forradalom után. A magyar bevándorlók Vila Anastácion és Lapán telepedtek
le. Balázs Péter kitűnt Braziliában. Kiváló pszihológusként sok magyar családnak nyújtott segítséget és
halála után a vagyonát a magyar közösségnek hagyta. Az Ő tiszteletére kapta az otthon a nevét.
Egyike a vezetőknek, Árpád Koszka, itt a (ZN) Északi Kerületben nevelkedett Vila Guilhermén, és emlékszik
a “cantareira”-i kis vasútra, mely édesapja “Cruzeiro do Sul” sugárúti “Mecánica Uránia” nevű gyára előtt
ment el. Emlékezett az “Imperador” utcai kis állatkertre, ahol lefényképezték egy elefánt hátán.
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A cserkészek segítenek a táncosok felvidítják a Húsvétot..

A 13-as Szondi György Cserkészcsapat, és a Zrínyi Néptánc Együttes táncosai felvillanyozták a Balázs
Péter Otthon délutánját, melyet teljesen felújítottak az idősek házának mostani előírása szerint. Most
tündöklik és békés, otthont és kényelmes megérdemelt pihenést nyújt az ott lakóknak.

Lar de Idosos Pedro Balázs
Rua Ribeiro de Morais 952 – Tel: (11) 3931-6560
www.larpedrobalazs.org.br

KÖSZÖNJÜK MARIKA!
Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800 éves évfordulóját az egész
keresztény világ megünnepelte. Ennek kapcsán került a São Pauloban élö
magyarok figyelmébe a Szent Erzsébetet ábrázoló szobor restaurálása is.
A megsérült szobor javítására Szakmáry Marikát kérték fel. Marikára nem
azért esett a választás, mert az amúgy is kerámiaművészetre utaló - Herendi
- lánykori nevet viseli, hanem mert férjével, Szakmáry Leventével évtizedeken
keresztül üzemeltették és vezették a São Paulói Bohémia porcelánüzemet,
ahol ö volt a müvészeti vezetö. (Levente eredetileg a Hollóházi kerámiagyárat
örökölte volna, ha a II.Világháború, na meg a kommunizmus közbe nem szól).
Az itteni gyárukból kikerült porcelánok sok-sok itt élő magyar család otthonát
díszitik mind a mai napig.
A szobor siralmas állapotban volt, letört fejjel és karral érkezett meg Marikához,
ráadásul éppen abban az időszakban, amikor Marika orvosi kezelés alatt állt.
Időre volt szüksége ahhoz, hogy annyi erőre kapjon a kezelései között, hogy neki tudjon fogni. De aztán
ahogy a szobor állapota javult, úgy gyógyulgatott Marika is. Egymást segítették. Nem volt egyik sem
könnyű eset. A szobor belül üreges volt, ami megnehezítette a kar és a fej visszaillesztését. Találékonynak
kellett lennie, plasztik csövet illesztett a szoborba, amit gipsszel körülöntött. Igen ám, de a testből kiálló cső
túl vastag volt ahhoz, hogy a fejet beleilleszthesse, így le kellett vágni belőle és vékonyabb rúddal kellett
kipótolni, amibe a fej már szépen beleilleszkedett a nyakánál fogva. A kar restaurálása sem volt egyszerü,
csak több kisérlet után maradt szépen a helyén, itt a gipsszel átitatott géz szakszerű alkalmazása volt
a megoldás. A szobor már karral és fejjel várta, hogy Marika tovább szépítse. Reggelente, amikor ajtót
nyitott a szoborra, mosolyt vélt felfedezni a szobor arcán, amitöl aztán Marika is elmosolyodott, de néha
volt úgy is, hogy bizony elsírta magát. A szobor napról-napra épült, szépült, Marika pedig vele szinkronban
gyógyúlt, erőt kapott, a könnyekből pedig megint mosoly lett, lelki terápia, lelkierő.
Sok apró kis ötlet szépítette a szobrot, művészi festéstechnikákkal szinte szebb lett, mint új korában lehetett.
Eljött a nap, amikor a szobrot el kellett juttatni a végleges helyére, a Szeretetházba. Marika féltve adta át
a szobrot a szállítóknak és aggódva várta, hogy visszajelezzék az épségben történt megérkezését.
A szobor azóta ott állt a Szeretetház virágoskertjében, ragyogó napsütésben, ahol felszentelték és most
már nemcsak Marikára, hanem a Szeretetház minden lakójára is rámosolyog.
Híradó szerkesztősége
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INTERJÚ DR. LÉPINE-SZILY ALIKÁVAL
Dr. Lépine-Szily Alinka a São
Paulo-i
magyar
közösség
aktív tagja, egyetemi tanárnő,
atomfizikus, kutató, gondos
mama és büszke nagymama
egy személyben. Tudjunk meg
többet közösségünk e rendkívüli
egyéniségéröl:
Híradónk korábbi szerkesztője,
Szücs Rita 2004-ben készített
interjút Alinkával a Jászsági
Évkönyv számára. A kapcsolódási pont Hamza D. Ákos
festömüvész-filmrendezö volt, aki 36 éven keresztül
élt São Pauloban, majd a rendszerváltozás után tért
vissza Magyarországra. A Jászság fövárosában,
Jászberényben telepedett le, és élt haláláig.
(Molenkamp- Szűcs Rita: Hamza, a kontinensek közti
kapocs. Beszélgetés Lépine-Szily Alinka professzorasszonnyal. Jászsági Évkönyv 2004. Jászberény, 110119).
Az első Hamza monográfia írója Alinkáról –
meglepetésére-, mint Hamza ‘fogadott’ leányáról
beszél. (ld.: Dr. Koós Judith: Hamza D. Ákos (19031993) képzömüvészeti életmüve, Jászberény 1996.)
Az európai atomfizikai kongresszus- körútjáról éppen
hazatért Lépine-Szily Alinkával az ‘örökbefogadási
történetről’, az elmúlt ötven év Brazíliájáról, a São Paulo-i
magyar kolóniáról és saját karrierjéről beszélgetett Rita.
Az interjú az interneten olvasható. Itt, a Híradó oldalain
az Alinkát, pályáját és a Hamza D. Ákoshoz kapcsolódó
részeket közöljük.
Tősgyökeres magyar család sarja, külföldre szakadt
honfitársunk, egyike azon sok magyarnak, aki szellemi
kapacitásaival a történelem nagy sorsfordító eseményei
következtében nem Magyarország hírnevét viszi a
nagyvilágba.
Család, indíttatás
Már hozzászokott az első kérdéshez: Mielőtt
belekezdene élettörténetébe, előbb könyveket emel
le a polcról. Könyvet mutat dédnagyapjától 1886-ból:
Természettudományi Közlöny - szerkesztette Szily
Kálmán. Majd előkeresi az ősi nemesi család történetét
feldolgozó könyvecskét. A nagyszigethi - Szily család
története 1680-tól 1980-ig. – olvasom.
Igen, élete természettudományos beállítottsága
valószínűleg a vérében csörgedezik. Nagyapja,
dédapja 2002-ben, a Millenáris Parkban, Budapesten
az “Álmok álmodói” - világra szóló magyarok
címmel rendezett kiállításon is helyet kaptak. Apai
dédnagyapja, Szily Kálmán, aki a bécsi műegyetemen
tanult, külföldi tanulmányai után 1869-ben a Budapesti
Műegyetemen a kísérleti fizika rendes nyilvános tanára
lett. Dédapja bámulatos tudományos karrierjéről
Alinka jogos büszkeséggel mesél: elindította 1869ben a Természettudományi Közlönyt, 1879 és 1884
között a Műegyetem rektora volt. 1889-ben a Magyar
Tudományos Akadémia főtitkárává választották. 1896ban miniszteri tanácsosi címet kapott, s a magyar
Főrendiház tiszteletbeli tagjává nevezték ki. Az akadémiai

tisztség letétele után 1905-től – észlelve, hogy mennyire
hiányos és elavult a természettudomány nyelvezete
- nyelvészettel kezdett foglalkozni. Megalapította a
Nyelvtudományi Társaságot, melynek elnöke lett, majd
megindította a Magyar Nyelv folyóiratot, s magyar
nyelvújítási szótárt szerkesztett.
Hasonlóan tevékeny életet élt nagyapja is: Szily Kálmán
Ferenc főleg a mechanika terén végzett tudományos
tevékenységet. Emellett 1927-től, felsőházi taggá
való kinevezése után, különböző oktatáspolitikai
közfunkciókat töltött be: 1930-ban a Vallás-és
Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára volt, később
pedig miniszteri biztosként több egyetem átszervezését
koordinálta.
Alinka édesapja is külföldi egyetemeken végzett
mérnökember volt. Alinka abban az évben született,
mikor édesapját a Műegyetemen a Vízépítési
Tanszék vezetőjévé nevezték ki. ‘Egyetlen emlékem
édesapámról, hogy ülök a karján, arcára nem
emlékszem, és búcsúzkodik édesanyámtól.’ 1944
novemberében tanártársaival és a hallgatókkal együtt
Németországba irányították. Az őket szállító vonatot ért
amerikai bombatámadás következtében édesapja életét
vesztette. Korai halálával nem csak boldog családi élete
tört derékba, özvegységre ítélve vegyészmérnökdoktor
feleségét, s árvaságra juttatva gyermekeit, hanem
felfelé ívelő, sikeres oktatói és tudományos pályája is.
Édesanyját letaglózta férje halálhíre, de a két kisgyermek
sorsa iránt érzett felelősségének és kötelességének
tudatában talpra állt.
Édesanyja, Sztehló Márta, bátyjával Sztehló
Gábor evangélikus lelkésszel kezdett dolgozni a
budapesti Somlói úti családi villájukból kialakított
gyermekotthonban, ahol a háború alatt árvaságra
jutott gyermekeket gondoztak. Sztehló Gábor
később “gyermekmentőként” maradt fel az emberek
emlékezetében. Alinka így sok kisgyermek közt
nevelkedett, végezte el az elemi iskolát. A gyermekotthont
1950-ben államosították. Alinka édesanyjával és
bátyjával anyai nagyanyjánál húzták meg magukat.
Új élet
A sorsfordító év 1956. Ez év decemberében
édesanyjával és bátyjával előbb Ausztrián keresztül a
Német Szövetségi Köztársaságba menekültek, majd
1957-ben érkeztek Brazíliába édesanyja bátyjához, aki
már 1948 óta itt élt. Ekkorra Brazíliában már tekintélyes
volt a magyar kolónia létszáma.
Az 1956-os forradalom, és leverésének híre
természetesen Brazíliáig is elért. Az egyik magyar tanuló
szüleinek közbenjárására egy jóhírű brazil apácaiskola
befogadta a forradalom leverése elől menekülő magyar
család leányát, Alinkát.
Már középiskolában kitűnt természettudományos
logikájával, sokat vitatkozott a fizikát tanító
apácával, s meg volt győződve arról, hogy „az apáca
tulajdonképpen nem is érti, amit tanít”. Sikeres érettségi
után a pályaválasztási-tanácsadó pszichológus, Balázs
Péter, egyértelműen természettudományos orientációt
javasolt.
Az állami egyetem (USP) fizika szakára nyert felvételt,
ahol rögtön az első évtől kezdve lelkesen sürgölődött
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az egyetemváros atomfizikai kutatóintézetének
kutatócsoportjai körül. Vonzotta a Van de Graaff ‘gyorsító’
(generátor), mely abban az időben egyedüli volt LatinAmerikában. 1965-ben, 23 évesen tanársegédként
már tanított az egyetemen. Tanított, kutatott, doktori
disszertációján dolgozott, de munkája, fejlődése,
kutatásaiban való előrehaladása iránymutató, jó
koordinátor tanár hiányában – érzése szerint –nem volt
megfelelő ütemű. Később aztán igen jó hasznát vette
az önálló munka képességének.
HAMZÁÉK
1980 kritikus év volt Alinka magánéletében. Édesanyja
elhunyt, házassága válással ért véget. A 80-as évek
a talpraállás évei, melyekben Alinka és Hamzáék útja
keresztezte egymást. Alinka fényt derített a Hamza
monográfiában használt ’Hamzáék fogadott leánya’
kifejezés igazi mibenlétére. Elmesélte, hogy Édesanyja
halála után, - az emlékére tartott mise után - , Ákos
bácsi ölelése gyógyírként hatott az édesanya elvesztése
által képződött űr és fájdalom csillapítására. Innentől
számítható Alinka később rendszeressé vált kapcsolata
a Hamza házaspárral. „Igazság szerint – koruknál fogva
- én adoptáltam Őket pótszülőknek, s nem fordítva!”
Hamza Ákos ekkor, 1980-ban már 77 éves volt.
Valójában távoli rokonai is voltak egymásnak. Alinka
apai dédanyja Hamza lány volt, de ennek nem volt
jelentősége sem az ‘adoptálásban’, sem abban, hogy
életük Brazíliában keresztezte egymást. Érdekességként
fűzte hozzá, rokonságuk fizikális jegyeiről: “Így vagyunk
mi rokonok ketten; törökök” - s mutatja törökös vágású
szemét mosolyogva. Alinkának ugyanis tudomása
van arról, hogy Hamza Ákos Hamza bég egyenes ági
leszármazottjának tartotta magát, és ezt számon is
tartotta. (Hamza bég magyar lányt vett feleségül, és
a török megszállás végetérte után Magyarországon
maradt.)
További véletlen kapcsolódása volt életüknek az is, hogy
1936-ban Hamza visszatérve 13 éves franciaországi
tartózkodása után, mint az akkor szokás volt, audienciát
kapott a minisztertől, aki fellelkesedett Hamza frissen
megszerzett párizsi filmes tapasztalatain, s őt további
orientáció céljából az államtitkárhoz, Alinka nagyapjához,
Szily Kálmán Ferenchez irányította, aki végül a Hunnia
Filmgyárba helyezte. Innentől számítjuk tulajdonképpen
Hamza magyarországi filmkészítői tevékenységét.
A Hunnia filmgyár gyakornokából az 1940-es évekre
Magyarország legjobb filmrendezője lett.
Az idős házaspárral való kapcsolat egészen Hamza D.
Ákos Magyarországra való visszatérésig folyamatos
volt. Alinka rendszeresen látogatta őket, s velük nagyon
kiegyensúlyozott, mély, baráti kapcsolatba került.
Később, Magyarországra való visszatérésük után Alinka
kétszer is meglátogatta a Hamza házaspárt jászberényi
otthonukban. Intellektuálisan, politikailag nagy volt
az identitás köztük. Beszélgettek filozófiáról, Hamza
filmjeiről, a múltról, történelemről, “de a mindennapi
praktikus dolgok nem fertőzték meg beszélgetéseinket.
Olyan kapacitása, kultúrája, ismeretei voltak …
szárnyalt! Időben és térben. Mindig jásznak tartotta
magát. Sokszor magyarázta nekem, hogy jásznak nem
születni kell, hanem hét nemzedéken keresztül ott is
kell élni, és akkor válik az ember jásszá!“
Alinka szerint a hazatérés gondolata mindig is

foglalkoztatta. Hamzának nagyon sokat jelentett
Magyarországon élni. São Paulo-i évei alatt zárkózott
volt, de Alinka szerint magasfokú intellektualitásával és
filozófiai beállítottságával magasabb rendű dolgok talán
jobban is érdekelték, mint az, hogy hol van, mi van
körülötte. “Élhetett Ő a pálmafák alatt is – gondolatai
más síkokban mozogtak.” Alinka szerint Hamza Ákos
számára nem volt kérdés, hogy hol telepedjen meg. A
jász-történetek rendszerint visszatértek beszélgetésük
során. A Jászsághoz való kötődése Hamza Ákos
szavaiból Alinka számára sem volt kétséges. „Világos
volt Hamza számára, hogy nem akar Brazíliában
meghalni. Érezte, hogy Brazília neki nem jelent sokat,
és ő sem jelent sokat Brazíliának. Fontos volt számára
visszamenni; visszatérni oda, ahonnan vétetett.”
TUDOMÁNYOS KARRIER
Alinka értékelést készítve saját munkásságáról,
a 1990-es évektől számítja az eredményes, aktív
tudományos munkát. Ettől az időszaktól kezdve éveken
át éjt nappallá téve dolgozott. A 1970-es években a
franciaországi Saclay-i atomenergetikai központban
végzett kutatómunkáját 1992-ben újabb franciaországi
tanulmányút követte: Caenba utazott, ahol a GANIL
(Grand Accelerateur d’Ions Lourds) vendégkutatója volt.
Itt kezdte meg az egzotikus atommagokkal kapcsolatos
kutatásait is. Kétéves tartózkodása alatt lehetősége volt
közvetlenül részt venni a tudomány új felfedezéseiben.
Kutatómunkája, és nemzetközi kongresszusokon való
részvételek által nagyon sok kapcsolatra tett szert,
és kutatásaival nemzetközi elismertséget vívott ki.
Tudományos tevékenysége is fellendült: 1992 és
2004 között 69 cikket publikált a szakma prominens
nemzetközi folyóirataiba. (Nuclear Physics, Physics
Letters holland, és a Physical Review, Physical Review
Letters amerikai folyóiratokba)
Kutatómunkája mellett egyetemi oktatói karrierje is
fokozatosan felfelé ívelt: 1977-től folyamatosan voltak
doktorandus-hallgatói. Néhányan közülük külföldön
helyezkedtek el, többen brazil magánegyetemeken
oktatnak. 1996-ban Alinkát megválasztották professor
titularnak, mely a tanári hierarchia legmagasabb foka
Brazíliában.
Az utóbbi 12 évben a természetben nem, vagy csak
nagyon rövid ideig létező egzotikus atommagokat (sokkal
több, vagy kevesebb neutronnal rendelkező atommag)
tanulmányozza. Pl. a Nitrogén 11-es izotópjának
kutatásában (7 proton és 4 neutron), Alinkának fontos
szerepe volt.
1996-ban belgiumi kutatóútjáról hazatérve brazíliai
kutatótársaival javasolták egy olyan kutatólaboratórium
üzembe helyezésének tervét, amely lehetővé tenné
az egzotikus atommagok kísérleti kutatását a Sao
Pauloi egyetemen. Sikerrel pályázták meg a Tudomány
és Technológia Minisztérium, és a São Paulo állam
kutatástámogató alapjaiból
(FAPESP-Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado
de São Paulo) a terv megvalósításához szükséges
pénzösszeget, kezdetben 350ezer dollárt. Tervéből
2004-re lett valóság.
Részlet a Tudomány és Technológia Minisztériumának
2004. áprilisi Hírleveléből:
Az USP Fizika Intézete a déli félteke egyetlen
kutatóközpontja, mely alkalmas arra, hogy instabil,
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avagy a természetben csak nagyon különleges feltételek
mellett létező atomokkal kísérletezzen.
Új korszak kezdődött a brazíliai atommagkutatásban
2004 elején: február óta az USP Atomfizikai
Laboratóriumának a RIBRAS (Radioactive Ion Beam
in Brasil) szerkezet üzembe helyezésével sikerült
egzotikus atomnyalábokat alkotni.
“Ez az atomfizika-kutatás ismereteinek határmezsgyéjén
lévő nagyon fontos kutatási terület”, meséli lelkesen
Lepine-Szily Alinka, melynek közvetlen alkalmazási
területe az atommagfizika, de az atommagok
szerkezetének jobb megértése az asztrofizika,
kozmológia tudományok ismereteinek bővítéséhez is
hozzájárul.
Mindössze néhány ország, az USA, Kanada,
Franciaország, Németország, Belgium, Svájc, Kína,
Oroszország és Japán folytatnak kísérleti kutatást ezen
a területen.”
Ezekröl az eredményekről számolt be a 2004. évi nyári
kongresszusi előadásain Szentpétervárott (Internaional
Symposium on Exotic Nuclei) és Göteborgban
(International Nuclear Physics Conference), ahol a
déli féltekén egyedülálló kísérleti központban folyó
kutatómunkát ismertető előadásanyagával ismételten
kivívta a nemzetközi kutatóközönség elismerését.
Az általában nagyon rövidéletű egzotikus atomok
nem léteznek a Földön, de a kozmoszban állandóan
létrejönnek, és a szakértők szerint valószínűleg nagyon
fontos szerepük volt az elemek kialakulásában. Az
USP-n olyan feltételeket sikerült előteremteni, melyek
által az univerzumban létező elemek kialakulására
vonatkozó hipotézisek felállítására van lehetőség.
Az egzotikus atomokkal való kísérletek megnyitják a
technológia azon fejlődésének útjait, melyek az egész
világ energiatermelését is megreformálhatják.
Gondolkozott már azon, honnan származik az az
energia, melyet mindennapjaiban felhasznál? Az
emberiség ma túlnyomórészt olaj, szén és földgáz
elégetésével nyeri energiáját, melyek tönkreteszik
környezetét, és beláthatatlan hatással vannak a Föld
jövőjére. Másik forrása a normál körülmények között
környezetbarát atomenergia, mely azonban sokhelyütt
társadalmi ellenállást vált ki. A ‘zöld energiaforrások”
(nap,szél,vízenergia stb.) bár rendkívül ígéretesek,
alacsony teljesítőképességük miatt nem képesek
mindenkinek elegendő energiát termelni. Ma nincs olyan
energiaforrás, mely mindenki számára megnyugtatóan
biztosíthatná szükségleteinket. Az emberiség jövője
veszélybe kerülhet, ha nem talál megoldást erre az
egyre fenyegetőbb problémára. A Föld több ezer
tudósa dolgozik azon, hogy ezt a veszélyt elhárítsa.
Céljuk, hogy munkára fogják azt a természeti erőt,
ami a földi élet forrását jelentő Napunk hatalmas
energiakészletét biztosítja – az atomok magjainak
egyesülésekor felszabaduló magfúziós energiát. Ha a
fúziós energiatermelés megvalósul, sokkal kevesebb
környezetszennyezéssel lesz képes mindörökké
elegendő energiát szolgáltatni az emberiségnek.
A magfúziós energianyeréshez képest új az ún. hibrid
reaktorok technikája, melyek úgy hoznak létre energiát,
hogy az anyagokat atomrészekkel bombázzák, melyek
ez által instabillá (egzotikussá) válnak, és hasadásuk
közben energiát szabadítanak fel.
A legnagyobb előnyök – magyarázta Alinka –, hogy

ezzel az új technikával
1) nem fog atomhulladék képződni;
2) elméletileg megnyílna annak lehetősége, hogy
az urán, tórium, plutónium mellett más anyagok is
felhasználhatóvá váljanak energiatermelésre;
3) a korábbi, más folyamatokban
termelődött
atomhulladék
is
újrahasznosítható lenne
energiatermelés céljára
“Természetesen a kutatásoknak ez egy sikamlós
területe; az ismeretlen megismerésében rejlő lehetőség
és veszély határmezsgyéje.”
Alinka külön hangsúlyozta, hogy munkája kizárólag az
atommaggal kapcsolatos alapkutatásokra vonatkozik.
Nem foglalkozik tehát atomenergiával, reaktorokkal,
vagy atombombákkal.
Hogy a praktikus indokok mellett mire is valók ezek a
kutatások? Arra, hogy megismerjük a természet, az
atommagok titkait, törvényeit, szerkezetét. S hogy a
kutatásoknak a jövőben pontosan miben is veszi hasznát
az emberiség, azt éppen úgy nem lehet sejteni, mint
ahogy azt sem gondoltuk a félvezetők felfedezésekor,
hogy az, az elektronika forradalmasításával hamarosan
a számítógépek ilyen mértékű elterjedéséhez vezet.
Az alábbiakban még egy-két új eseményről számolunk
be Alinka karrierjében, melyek 2004 óta, mikor az interjú
készült Szücs Ritával, történtek.
2006 ban két nemzetközi komitéba valasztották
be. Az egyik az IUPAP-nak (International Union of
Pure and Applied Physics) munkacsoportja, mely
az atommagfizika nemzetközi együttmüködésével
foglalkozik. Alinka Dél-Amerikát képviseli ebben a
munkacsoportban. Ez a munkacsoport évente egyszer
találkozik, 2006-ban Vancouvert-ben, 2007-ben Tokioban és 2008-ban Genfben lesz a találkozójuk.
A másik munkacsoportot szintén azzal a céllal hozták
létre az OCDE (Organização para a Cooperação de
Desenvolvimento Economico) égisze alatt, hogy a
atommagfizika nemzetközi együttmüködését növelje.
Az OCDE a fejlett országok klubja, egyenlőre Brazília
még nem tagja, de elsö gyülésükön a delegátusok
elhatározták, hogy képviselőket hívnak a BRIC
országaiból (Brazil, Russia, India, China). Ebben a
komitéban Alinka Braziliát képviseli, a Fapesp és CNPq
jelölték, mint Brazília delegátusát. Ez a munkacsoport
2 éven keresztül működött, négy gyűlésük volt, ebből
a három utolsón, Roma, Tókio és Párizs, Alinka is
résztvett.
2007 áprilisa óta a São Paulo-i Egyetem Atommagfizikai
Laboratóriumának igazgatója 2 éves mandátummal.
Egy beszélgetés Vele, s a beszélgetésben benne
az egész évszázad, történelem, sorsok, emberek,
kontinensek és kultúrák. Ő szerényen, eredményeit
szinte alábecsülve mosolyog, mi pedig joggal
lehetünk büszkék rá.
Hamza D. Ákosról, és feleségéröl, Lehel Máriáról:
www.museum.hu – Hamza Múzeum és Jász Galéria,
Jászberény
Lépine-Szily Alinkáról
diretas/membros.htm

http://www.dfn.if.usp.br/pesq/

Interjút készítette: Szűcs Rita
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WASS ALBERT (1908 – 1998)
Az erdélyi magyar irodalom Magyarországon csak halála után felfedezett alakja volt. Egyik
leghíresebb könyve a Kard és kasza, amely több generációs családi életrajz formájában
áttekinti a történelmünket 1050-től egészen a mai korig. 1944-től Németországban, majd
1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae Ceauşescu elnökségének
éveiben Romániában könyveit betiltották. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta
jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt.
Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége az 1990-es évek
végétől az erdélyi olvasók mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan
növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című magyarországi felmérésben az egyik legkedveltebb
magyar írónak bizonyult: A funtineli boszorkány című művét az olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé
választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a
hegyeimet! és a Kard és kasza.
Emigrációja során mindig visszavágyott a hegyeihez, szülőföldjére, Erdélybe:
Wass Albert: Üzenet haza
Üzenem
az
otthoni
hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a
szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és
nincsen
ború,
örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
Üzenem a földnek: csak
teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a
gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes
gabonának,
de híre sem lesz egykor a
csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, de a kő marad.
a kő marad.
És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is a barátjok leszek
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.
És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.
Maradnak az igazak és jók.
A tiszták és a békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.
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100 ÉVE SZÜLETETT TELLER EDE A VILÁGHÍRŰ
ATOMFIZIKUS
Száz évvel ezelőtt, 1908. január 15én Budapesten született Teller Ede,
a világszerte ismert magyar tudós,
a hidrogénbomba atyja. A Trefort
utcai gimnáziumban érettségizett,
Budapesten megkezdett egyetemi
tanulmányait
Németországban
folytatta
tovább.
Édesapja
kívánságára vegyésznek tanult,
majd
a
kvantummechanikával
megismerkedve a fizika mellett kötelezte el magát. A
korban egyébként számos, később ismertté vált tudós
kezdte vegyészmérnökként pályafutását, gondoljunk csak
Marx Györgyre, Wigner Jenőre vagy Békesy Györgyre.
1928 tavaszán Teller Ede már Münchenben tanult a
kvantummechanika nagy öregje, Arnold Sommerfeld
mellett. 22 évesen szerzett doktorátust Werner
Heisenbergnél, a hidrogénionról írott disszertációjával
segített lefektetni a molekuláris pályák elméletének
alapjait. 1933-ban a zsidóüldözés miatt elvesztette
göttingeni munkahelyét, de az ekkor már Angliában
élő Szilárd Leó támogatásával állást kapott a londoni
egyetemen, később Niels Bohrhoz ment Koppenhágába.
1934-ben Budapesten megnősült, majd Londonba
költözött, ahol Rockefeller-ösztöndíjat nyert.
1935-ben Princetonba és a George Washington
Egyetemre is meghívták, ő az utóbbit választotta, s
magfizikával kezdett foglalkozni. A negyvenes évek elején
csatlakozott Enrico Fermi csoportjához, amely korszakos
kísérleteket végzett a nukleáris láncreakcióval. Amikor
Oppenheimer 1943-ban megszervezte Los Alamosban
a titkos laboratóriumot, az elsők között hívta meg oda
Teller Edét.
Teller a plutóniumtömegek befelé történő robbantással
való egyesítésével foglalkozott, a magfúziót felhasználó
“szuperbombát” (a hidrogénbomba) azonban ekkor
még háttérbe szorította az atombomba. A háború után
szerette volna folytatni kutatását, Hirosima azonban
megrendítette tudóstársai többségét. Csak a szovjet
atombomba 1949-es felrobbantása után kezdtek újra
a H-bomba fejlesztéséhez, Teller igazgatóhelyettes
lett Los Alamosban. Jelentős haladást csak 1951-től
értek el, amikor a fúziós töltet sűrítésére és a fúziós
folyamat beindításához a kétfokozatú, úgynevezett
Teller-Ulam konfigurációt használták fel, ötvözve
az atombomba mechanikus lökéshullámát és az
atombomba robbanásából származó sugárzást. Az első
hidrogénbombát 1952 november 1-én robbantották
fel a Marshall-szigeteken, s a kísérlet “teljes sikerrel”
végződött, Elugelab szigetét eltüntették a föld színéről.
Teller a Kalifornia Egyetem sugárzási laboratóriumának
konzultánsa, fizikaprofesszora, utóbb a Lawrence
Livermore Laboratórium igazgatóhelyettese, majd
igazgatója, 1975-től a Hoover Intézet főmunkatársa volt.
Ellenezte az atomcsendegyezményt, mely megtiltotta a
légköri atomrobbantásokat, s a 70-es években az amerikai
kormány nukleáris fegyverkezési tanácsadója lett. 1982-

83-ban ő javasolta Reagan elnöknek a csillagháborús
tervként is emlegetett stratégiai védelmi kezdeményezést
(SDI). 2003-ban George W. Bush amerikai elnök a
legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki
Szabadság-érdemrendet adományozta neki.
Fontos tétel a magyarsághoz, a magyar szülőföldhöz való
személyes viszony. Teller Ede szívében örökre magyar
volt. Sok évtizedes távolléte ellenére is irodalmi szinten
és pontossággal, magyarul gondolkodott, fogalmazott.
Amikor úgy érezte, hogy a hazai politikai viszonyok
lehetővé teszik, fölvette szülőföldjével a kapcsolatot, s az
fokozatosan egyre szorosabbra fűződött. Teller Ede elvont
bálványa helyébe, amely kifejezőeszközként szolgált
különféle politikai gondolatok megfogalmazásához,
idehaza is nagy vitalitású, feszes gondolkodású, hús-vér
ember lépett, aki nagy sikerű tudományos előadások és
fölszólalások sorával járult hozzá a hazai kultúrához. Ezek
értéke azonban eltörpül kutatói életművének értékéhez
képest, amely az egyetemes tudományt, ezáltal a hazai
tudományt is gazdagítja.
1991-ben látogatott először haza. 1994-ben megkapta a
Magyar Köztársaság Érdemrendjének Középkeresztje a
Csillaggal kitüntetést, 1997-ben a Magyarság Hírnevéért
Díjat, 2001-ben elsőként kapta meg a Corvin-lánc
kitüntetést.
Teller Ede atomfizikus a kaliforniai Standfordban, 2003
szeptemberében, 96 éves korában hunyt el.
Teller Edének tulajdonított mondatok
• Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez a XXI.
században analfabétának fog számítani.
• Nem helyes hallgatni akkor, amikor tudok valamit, és
mások nem tudják.
• Ne félj, van fejed, és van szíved. Ne félj. Én hiszek a
fejemben és hiszek a szívemben, és hiszem, hogy együtt
tudnak működni
• Félni nem kell, de óvatosnak lenni igen.
• Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten; Félni,
hogy talán még igazság sincsen; Tudni: az ész rövid, az
akarat gyenge, hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre,
és makacs reménnyel mégis, mégis HINNI, hogy amit
csinálok, az nem lehet semmi. És örülni tudni a nagy
megnyugvásnak: a fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak.
• Kérem, a pesszimista olyan ember, akinek mindig
igaza van, de nincs benne öröme. Az optimista viszont
olyan, aki azt képzeli, hogy a jövő bizonytalan. És én
mindentől eltekintve azt mondom: az ember kötelessége,
hogy optimista legyen! Mert ha azt képzeli, hogy a jövő
bizonytalan, akkor úgy fog cselekedni, hogy a jövő jobb
legyen. Én optimista vagyok…, s a jövőt úgy tekintem,
mint nyersanyagot, amiből valamit teremteni kell.
• Túl gyakran láttam, hogy a legokosabb emberek a
legnagyobb hibákat képesek elkövetni.
• Amit nem értünk, azt véletlennek nevezzük.
• A tudás veszélyes lehet, a közömbösség azonban
összehasonlíthatatlanul veszélyesebb nála.
Forrás: Teller Ede Wikidézet és www.geographic.hu
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CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

ELHUNYTAK
2007 december 29
2008 január 24
2008 április 4

A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesse kapacitásait, tehetségét olyan
tevékenységbe,
mellyel közvetlen, vagy közvetett módon
olyanok javát szolgálja, akiknek arra NAGY
SZÜKSÉGÜK van!
Eligazításért hívja Natáliát: 11 3931 6560

Kiss Anna
Dr. Kögl Károly
Capdebó Lóránt

Az Úr fogadja
Őket kegyelmébe!

FIATALJAINK
Az idősebb generációk gyakran birálják a fiatalokat, fejcsóválva mondják: Ezek a mai fiatalok!!! De ez mindig igy volt,
igy van, és bizonyára igy is lesz.
Pedig, ha belegondolunk, hogy fiataljaink mi mindent megtesznek a magyar kolónia érdekében, büszkéknek kell
lennünk rájuk:
- a tanulás mellett dolgoznak,
- a munkájuk mellett cserkészkednek,
- komoly és élménydús cserkész programjaik mellett sem feledkeznek meg az időseinkről, akiknek szinvonalas
élményeket nyújtanak szerepléseikkel, vagy segitőkészségükkel
- kiváló tagjai a néptánccsopotjainknak, vezetői a Táncházaknak,
- szervezői a Dél-Amerikai Magyar Néptáncfesztiválnak, ami júliusban lesz,
- Magyar Báljaink és rendezvényeink legfontosabb szereplői szintén ök.
Szívvel-lélekkel, odaadással, szeretettel, önfeláldozással, tehetséggel, terveznek és valósitanak meg mindent, amit
elvállalnak.
Honnan ennyi energia ?! Hogy jut minderre idő?!
Tudjátok meg:

Nagyon büszkék vagyunk Reátok!
Olvassanak részletet Hársi Sári beszámolójából:

Kiscserkészvezetőképző tábor Délamerika/Brazília, 2008 január
körülveszi és vagány sátorozásra ad alkalmat. A terület
közepén egy folyó megy át amiböl aztán három nagy tó
alakul és egy szépséges úszómedence.
Sajnos az időjárás nem volt kegyes a táborhoz. A 10 nap
alatt mindössze 2 nap nem esett az eső és egy kicsit
a nap is kisütött. De a talajnak, fűnek nem volt ideje
kiszáradni. Tehát egész idő alatt locsogott lépteink alatt
az átázott fű és sár. Egyedül a portya éjszakáján volt
szerencsénk, mert az volt az egyetlen éjszaka, amelyiken
teljes fényességében kisütött a telihold.
KcsVK 2008

2008 január 16-26-ig egy Vezetőképző (VK) tábor zajlott le
Juquitiba mellett, a Sítio Pínus-on, São Paulótól mintegy
70 km-re. Limané Rencz Edit birtoka, igen alkalmas volt a
vezetőképző tábor megtartására. Konyhája hatalmas és
jól felszerelt, remek tűzhellyel, sütővel, jégszekrényekkel,
sokpolcos kamrával. Mellette fedett ebédlő. Magán
a hatalmas területen több különálló ház, emeletes
ágyakkal, bőven fürdöszobákkal és WC-kel. Mindezek
mellett hatalmas játszóterek és két futballpálya. De nem
hiányzott sürü erdő sem, úgynevezett “mata atlântica”,
a brazil délkeleti nedves erdő, amely az egész birtokot

Több sátor teljesen beázott és miután harmadnapra már
a leány őv. (őrsvezető képző) jelöltek mindene vizes
volt, a Parság beirányította őket az egyik házba. A fiú őv.
jelöltek, a leány és fiú st.(segédtiszt) jelöltek azonban
“állták a sarat” és a sátorban maradtak.
A rossz idő azonban, senkinek nem tudta elrontani a jó
hangulatát! Minden betervezett programpontot le tudunk
vezetni. Két zuhogó eső között, ügyesen lementek
a szabadtéri játékok, sportversenyek. Kifejlesztettük
például a tepsiben hordozható tábortüzet. És amikor
esett, hát akkor .... lehetett jegyzetet rendezni, énekelni
és ... tanulni.
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Kiscserkész vezető képzésre akkor van szükség, ha
megszaporodnak a 4-10 évesek a cserkészcsapatban.
Ez következett be (hálistennek) úgy Argentinában mint
Brazíliában. Tehát engedélyt kértünk és kaptunk a
Külföldi Magyar Cserkész Szövetség Központjától, hogy
megrendezzük itt Délamerikában immár a 29. kiscserkész
segédtiszteket és 45. kiscserkész őrsvezetőket kiképző
táborokat.
A tábor előtt, a hatalmas bambusznád zászlórúdat Kiss
Tomi st., Kiss Gábor és Dénes Guszti st. állították fel,
a tábor végén pedig az avatáshoz a szertartási és
tábortüzek felállításában Kiss Albi cst. Hársi Ernő cst. és
Szabó Gergő cst. segédkeztek teljes odaadással.
A háttérben még három cserkésztisztünk adott igen
komoly segitséget, ami nélkül táborunk nem sikerült
volna ilyen símán és eredményesen: Kokron Sándorné
Vámos Edit cscst. aki a vendégek elszállásolását
szervezte, a magyarságismereti vizsgáztatáson és a
nagybevásárlásnál segitett, Marshall Tamás cst. USÁból aki rendelkezésünkre bocsájtotta a Központ VK.
táborokban használt KisVK anyagot és végül Dömötör
Gábor cscst. aki segített a program illetve a tábori
munkaterv kidolgozásában.
A konyhán 3 cserkészmama volt állandó szolgálatban:
Dénes Krisztina segitségére pedig Fenyvesi Ági és
Deraniné Jármy Andrea. Hétvégeken besegítettek Derani
António Carlos, Kiss Gábor st.és Kissné Koszka Márta
st. Így a létszám az állandó 45 és időnkénti 53 között
ingadozott. A főszakács, Dénes Krisztina mindvégig
remekelt: változatos és gazdag étrendünk volt. Sokan
meg is jegyezték: “otthon sem eszünk minden nap ilyen
finomakat”...
A 22 jelölt még a tábor előtt levizsgázott
magyarságismeretből (irodalom, történelem, földrajz),
cserkész- és- népdalfüzetet készítettek maguknak,
valami kézügyességi tárgyat kellett készen hozzanak,
amit aztán a mintatábornak betanítottak, bábukat és
valami “jelmezt” tábortüzi számhoz. A segédtisztjelöltek
emellett egy cserkészéletrajzot kellett beadjanak.
A tábor alatt váltakoztak a szellemi és gyakorlati előadások:
A Kiscserkészet története, Mi a Kiscserkészet, Kcs.
Próbaanyag, Munkaterv, Keretmese, Tábortüzvezetés.
A 7 módszer: játék, mese, ének, magyarságismeret,
sport, torna, bábjáték módszerek. Kisgyerek lélektan,
fegyelmezés, szereplések, népszokások. Magyar
nyelvgyakorlatok. Vezetői felelősség. Vezetői öntudat.
A segédtiszt jelleme. Csapatélet, Rajélet. A beteg
kiscserkész. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség
szervezete, szabályai. Öntudatos kereszténység.
Minden nap d.e. volt egy RŐR (Rajfoglalkozás-Őrsi
foglalkozás-Rajfoglalkozási gyakorlat) a “mintásokkal”.
A jelöltek szerint, ebből tanultak a legtöbbet, mert
megértették, hogy hogyan is kell a kisgyerekkel
foglalkozni, hogyan kell a figyelmét lekötni, mennyi ideig
képes figyelni, mi a jele annak, ha megunta a dolgot
és mikor kell gyorsan változtatni a foglalkozáson. Az
örsvezetőjelöltek mindent az úgynevezett 7 módszer
segitségével igyekeztek leadni: a megtanulandó anyagot

a kicsik egy keretmese formájában kapták, játék,- mese,ének,- bábszinház-ba keverve.
Amikor egyszer Kodály Zoltánt megkérdezték, hogy
mikor kell elkezdeni egy gyerek zenei nevelését, a mester
ezt felelte: Kilenc hónappal a gyerek születése előtt ....
Nos, táborunkban ennél sokkal előnyösebb helyzet volt.
A táborozók 97% cserkész szülők gyereke, sőt egyesek
már cserkésznagyszülők unokája volt. Pontosan tudták
hogy mit szabad és mit nem, meddig húzhatják a Parság
idegeinek húrját, mit várnak el tőlük. A legnagyobb dili
közepében, ahogy meghallották a sípszót, rögtön leálltak
és várták a parancsot. Nagy cserkésztapasztalattal is
rendelkeztek. Csak úgy dőlt belőlük a sok jó ötlet tábortüzi
számnak, vagy hogy belefűzni a komoly mondanivalót
egy keretmesébe stb.
A magyar beszéd, a Vk táborban majdnem kifogástalan
volt: egyrészt, mert a négy különböző nyelvterületről
érkező táborozók közös nyelve a magyar volt, de meg
azért is, mert az argentin vendégcserkészek még egymás
között is magyarul beszéltek, csak nagy néha hangzott
el egy gyors megjegyzés, magyarázat spanyolul, vagy
portugálul. A mintatáborban nehezebb volt a helyzet,
mert ott volt egy-két gyerek, gyenge magyar szókincsel
és ez sajnos megfertőzte a többit. De ott is igyekeztek a
vezetők mindent a magyarbeszédet táplálni.
A tábor utolsó napjain, a gyakorlati vizsgázás a
varázserdő és a meseakadályversenyen minden jelölt
megállta a helyét és az irásbelin is mindenki elérte az
előírt pontszámot.
Az őv. és segédtisztavatás szerencsénkre teljesen eső
nélkül ment le, és mint mindig, szép volt és megható.
A zárótábortűzhöz, már a legteljesebb nyugalommal és
nagy gyakorlattal ültünk az alul-felül maszatos, sáros
plasztikokra...
A cserkészeink jelmez bulija a Magyar Házban:
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GYÁSZOLUNK
Gyászoljuk ifj. Benedek Laszlót, aki itthagyott minket, mert ez év március 11-én az Úristen
magához hívta õt.
Benedek László Argentínában, Buenos Airesben született, ott nevelkedett föl a magyar
közösségben. Õ olyan nagy latin-amerikai magyar volt, aki õsei szülőhazáját, Magyarországot
választotta családalapításra és ott, ahol olyan kevés gyermek születik, négy gyermeket adott
a hazának.
Ö hazánkat választotta hazájának, de nem maradt hűtlen a hőn szeretett Buenos-Aires-éhez,
Argentinához sem, minden tevékenysége tükrözte ezt. Halálával a latin-amerikai magyarság
pótolhatalan kapcsot veszített el.
Mély bánatunkban együttérzünk szeretett édesanyával, aki rendkívüli egyént nevelt számunkra,
drága hitvesével, aki a négy gyermeket, isteni ajándékot neveli tovább. Továbbá együttérzünk
hugával, aki szintén négy gyermekével és férjével mérhetetlen szomorúsággal hiányolja drága
testvérét, valamint a cserkészekkel, az argentinai a dél-amerikai magyarsággal, barátaival és munkatársaival.
LÁSZLÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY VELÜNK VOLTÁL, ISTEN VELED!
A Híradó szerkesztősége.

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE
Kunckelné Fényes Ildikónak
a LAMOSZSZ elnökének
Tisztelt Elnök Asszony,
Kedves Ildikó,
Kedves Latin-amerikai Barátaink!
Megrendülten olvastuk munkatársaimmal soraidat,
amelyekben Benedek László barátunk elhunytáról
tájékoztattál.
Jól emlékszem közel négy évvel ezelőtti első személyes
találkozásomra vele. Az első, kicsit egymást figyelő
percek és mondatok után rögtön kitárulkozott az az
ember, akinek jellemvonásait annyira pontosan és
szépen leírtad tőle búcsúzó leveledben. Valóban,
amikor decemberben nagy örömmel találkozva,
gratulálunk neki itt a parlamenti kitüntetési ünnepségen,
már aggodalom töltött el bennünket. Ő akkor is – pedig
nyilván tudatában volt betegségének – kedves mosollyal
hárította el aggodalmunkat.

Pótolhatatlan veszteség ért bennünket, magyarokat.
Dél-amerikai, argentin magyar volt, de mindig
teljes, szolidáris nemzetben és világmagyarságban
gondolkodott, érzett.
Fogadjátok őszinte részvétünket. Emlékét úgy őrizzük
leghívebben, ha példáját követjük.
Ígérem, személyesen továbbra is szívemen viselem
ügyeteket, közös ügyünket.
Budapest, 2008. március 18.
barátsággal és szeretettel

Dr. Szili Katalin

Egy csokor színes szó
Egy csokor színes szó, mint egy csokor virág
fogadjátok tőlünk, kedves Édesanyák!

Gyerekek válasszatok köszöntőt ÉDESANYÁTOKNAK!
Édesanyám

Reggel óta tanakodtam

Édesanyám, anyáknapja
ünnep kis szívemnek,
hosszú verset nem tudok még,
inkább megölellek.

Reggel óta tanakodtam
Mit mondhatnék teneked?
Olyan szépet gondoltam ki,
Elmondani nem lehet.
Nem leltem rá szavakat,
Még verset sem találtam,
Minden, amit elmondhatnék,
Itt van egy szál virágban.

Anyák napja felvirradt
Anyák napja felvirradt, erre vártunk
régen.
Vígan süt a kedves napja odakinn a
réten.
Szedjük színes csokorba, ami jót
kívánunk
Édesanyát köszönteni, most elébe
állunk.

Rozmaringos ablakomban
Rozmaringos ablakomban,
táncot jár a napsugár.
Füsti fecske csőre koppan,
hírt hozott a kismadár.
Azt csicsergi fecskenyelven

megrázva a kis fejét:
Nagy vidáman ünnepeljem
Jó anyámnak ünnepét.
Ég a gyertya ég…
Ég a gyertya ég
el ne aludjék
szívünkből a szeretet
ki ne aludjék.
Ég a gyertya ég
el ne aludjék,
Édesanyám köszöntelek
Éljél soká még!
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A HÍRADÓ TŐRTÉNETE
A Brazíliai Magyar Segélyegylet a legrégibb
brazíliai magyar közösség és azt lehet mondani,
hogy a São Pauló-i kolóniának gerincfontosságú
egyesülete.
A Segélyegylet mindenkori közlönye, a “HÍRADÓ”
2008, azaz ez évben lépett be a 20. életévébe.
Ugyanis, amikor 1988-ban Piller Gedeon átvette
a Segélyegylet vezetését, szükségesnek tartotta
az egylet tagjait és támogatóit az igazgatóság
munkájáról és a Szeretetház működéséről
tájékoztatni és ebből a célból megalapította a
HÍRADÓT.
Ez a “HÍRADÓ” tehát egy hidat akar teremteni az
EGYESÜLET és a VÁROS MAGYARSÁGA között,
közölvén a Segélyegylet híreit. Megkérte Szabó
Lászlót a szerkesztésére, amit ő szívesen el is
vállalt. 1988 márciusában meg is szerkesztették
együtt az első HÍRADÓT a fejlécével együtt Ebben
a választási közgyűlésről adtak hírt, leközölvén a
megválasztott elnök, Zolcsák Istvánnak a beszédét.
Pár napra rá Zolcsák István dühösen tudatja velük,
hogy ő ilyet nem mondhatott hogy: “ az erdélyi ügy
érdekében ő együtt működött a Magyar Kormány
képviselőivel” és kérte ennek azonnali helyesbítését,
ami aztán rögtön meg is történt.
Szabó Laci Zolcsák Pistánál azonnal magára vállalta
a tévedést és lemondott a Híradó szerkesztéséről.
Bár ez az ügy tisztázódott, de Piller Gida szerkesztő
nélkül maradt. Felkérte Besterné Fenyvesi Ágit, aki
év végéig vállalta a szerkesztést, sőt folytatta 1990
áprilisáig, megszerkeztve még a 8. számot. Piller
Gida lett a hírszerző, mivel a Híradó időközben
bővítette koloniális hírekkel a tartalmát.
A 2. számnál Hársi Ernő megváltoztatta a híradó
fejlécét, nemcsak a
rajzát, melynél az R-betü
lába egy leveles galyban végződik, melyen egy
békegalamb pihen, hanem rendes, értelmező
szöveggel látta el. A Híradó ezt a fejlécet egészen
a 11., 1991 májusi számáig tartotta meg. A belső
külalakban nem történtek változások.

kivitelező és Piller Gida továbbra is mint hírszerzővel.
A Híradó 22. számát már együtt adják ki. Ez a közös
munka 2004 július 9-ig tartott. Lilla már egy jó ideje
komoly betegségben szenvedett. A Segélyegylet már
2003 óta keresett magyarul jól tudó munkatársakat
a Híradó szerkesztéséhez. (lásd a híradó 2003
áprilisi, -37. számát) Ugyanis a szerkesztők idejében
bejelentették a Segélyegylet igazgatóságának, hogy
munkájukban kiégtek, fantáziájuk begyepesedett,
ezért kell egy új szekesztőség, akik friss ideákkal
és modern ujságírási szisztémával szerkesztenék
tovább.
Közben, 2000 márciusában, mint a Híradó
29. számának a melléklete megjelentették a
portugálnyelvű “MINI HÍRADÓt”, mely praktikusan a
Híradó portugál fordítása lett. Kiderült ugyanis, hogy
a fiatal magyar generáció, ha beszél is magyarul,
de az olvasás csak nehézkesen, vagy sehogy sem
megy. Így most ők is olvashatják a Híradót. Főleg
ebben és aztán a magyar grammatika átnézésében
vett részt Ráth Károly. Domonkos Karola és
Braun Gábor is felajánlották segítségüket, de a
szerkesztést, a gépelést, mindennek az időben való
elkészítését, senki sem.
2004 július 9-én halt meg Lilla. Nélküle lett a
megmaradt szerkesztőség és a Segélyegylet
igazgatósága közti megbeszélés megtartva.
A 2004 októberi azaz a 40. szám (12. Mini híradó)
volt az utolsó, még a régi gárdától összeállított, de
már az új szerkesztőktől, úgy mint: Adriana Reis
Paulics, Ráth Károly, Budavári Hilda, Gombert
Károly János, Molenkampné Szűcs Rita és Veronika
Paulics által kiadott Híradó. Ebben már a hiteles
ujságírási szisztéma került érvényre.

2005 februárjában Veronika Paulics és Adriana Reis
Paulics hivatásbeli elfoglaltságuk miatt kiléptek a
szerkesztőségből. Az októberi, azaz a 43. szám a
fejléc külalakjában hozott változást, amennyiben a
Híradó felirat elé az ujonann elkeresztelt “Magyar
Szövetség“ címere került. Szűcs Ríta külföldre
utazott, de szívesen besegít a “póstán” keresztül
1990 novemberétől, a Híradó 10. számától Hankóné, a Híradóba.
Budavári Hilda a hírszerzésre
Jávor Beatrix veszi át a Híradó szerkesztését. A specializálta magát. Lilian Bahri Halász is egy ideig
12. számnak a fejlécét Hársi Ernő megváltoztatja részt vett főleg a Mini Híradó szerkesztésben, de
azáltal, hogy a HÍRADÓ névnek a betűit kissebre privát okok miatt kiszállt. Egy nagyon tehetséges,
írja és eléjük egy magyar népi stilizált mintát rajzol. segítökész, lelkiismeretes önkéntes Renata Tubor
Az újság belső szerkezete nem változik, Legfeljebb elvállalta a magyar és portugál rész szerkesztését.
hogy több rajz és kép kerül bele.
A Híradó tehát továbbra is a magyar kolónia lapja,
1994 áprilisi 17. számtól Jávor Bea felkéri Sütő azzal a különbséggel, hogy csak az internetten
Ildikót mint technikai kivitelezőt, míg Piller Gida jelenik meg a következő címen:
továbbra is a hírszerző. Ez az együttes 1996 http://www.ahungara.org.br/site/hirado.asp
novemberéig, a Híradó 21-ig számáig dolgozik Dicséretére váljék a szerkesztőgárdának,hogy
együtt. Ugyanis 1996 decemberében Jávor Bea szabadidejét feláldozva, nem kímélve energiáját,
véglegesen visszaköltözik Magyarországra.
ezt a koloniális lapot továbbra is életben tartja.
1997 februárjában Nagyné Bujdosó Lilla veszi át a
Híradó szerkesztését, Sütő Ildikóval mint technikai

Összefoglalta Piller Gedeon.
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MAGYAR NÉPTÁNC AZ INCORBAN
időpontját, a ruhák beszerzését és végül rendben el is
készültek a kijelőlt időpontra.
Természetesen a munkatársak el voltak ragadtattva,
de a szereplőket is feldobta, hogy ilyen komoly
közönségnek táncolnak és hogy rophatják kedvükre,
mert végeredményben akármi szívbaj esetén helyben
kapják az elsősegélyt!

Ha
néptánccsoportjaink
szerepeltek
volna
az
INCORBAN az is nagy szenzációt keltett volna, de hogy
a mi szívorvosunk, Dra. Elisabeth Kaiser, Zsóci, ropta
a táncot párjával, Schiffer Janóval és két Zrinyi pár
hozzájárulásával, ez már cikket érdemel. Meg kell örökíteni
az elismerést, a tapsvihart, amiben részesültek.
Elöszőr is beszámolunk, hogyan is kezdödőtt. Az INCOR
egyik igazgatója kérdezte Zsócitól, hogy nem tartana-e
egy bemutatót a magyar néptáncról az INCOR évzáró
ünnepélyén. Zsóci nem sokat habozott, igent mondott és
azonnal Schiffer Janó jutott az eszébe, akit ilyesmire nem
kell kétszer kérni. Ezután a Zrínyiek támogatását kérték
és a Zrínyi tánccsoport minden segitséget megadott,
az aktiv szereplésből már visszavonult táncosoknak,
hogy újra szereplő képesekké váljanak. Most már csak
a megfelelő, de látványos tánckoreográfiákat kellet
kiválasztani. Egyeztették a Zrínyiekkel a gyakorlások

Erre persze nem került sok, csak a sikerre, az elismerésre,
a szórakozásra, a boldog tudatra, hogy a magyar néptánc
elragadtató szépségét bemutathatták!
Köszönjük a képeket Sr. Sebastião José dos Santos
fényképésznek
Köszönet és gratulációk a szereplőknek.

BERNÁD ILONA URUGUAYI ÉS ARGENTINAI ÉLMÉNYEI

Folytatjuk Bernád Ilona, néprajzos,
természetgyógyász
beszámolóját
dél-amerikai útjáról. Az előző
számunkban ismertettük braziliai úti
leveleit, most uruguayi és argentínai
élményeiről mesél.
Kedveseim!
Itt vagyok Montevideóban, az
Uruguay-i Magyar Otthonban, és
„magyarul nem tudó” gépen írok. Ily
nagy Magyar Házat még nem láttam.
Akkora a szalon, hogy a végét nem
látni, s mondják, milyen nagy élet
folyt itt a harmincas-negyvenes
években, amikor felépítették. Munka
után délutántól estig együtt éltek itt a
magyarok, dolgoztak, építették közös

találkozóhelyüket,
beszélgettek...
Látszik a szeretet, a törődés az
épületen, s az új hazában a régi haza
kiépítése…
Kuglipályájuk is van. Mellette lévő
helyiségben évenként disznótort is
rendeznek. Nézegetem a falon lévő,
kultúréletüket bemutató fényképeket.
Mosolygós,
népviseletbe,
díszmagyarba öltözött magyarok. Ma
inkább a másod-harmadgenerációsok
élnek itt, kb. húszan aktívak. Szépen
beszélnek, még olvasnak magyarul,
de a táncegyüttesükben többnyire
spanyolok ropják a legényest meg
a párost. Mind igen jól táncolnak,
és magyarul énekelnek lelkesen.
Magyar nyelvű adása is van az itteni
rádiónak.
Az
idősebbeknek
igen
erős
a
magyarságtudatuk.
Sokat
beszélgettünk velük. Tisztelettel,
szinte áhítattal beszélnek népünkről,
hazánkról. A fiatalok CD tárában LGT;
István, a király, és sok-sok magyar
népzene.
Az ország nyelve ugyancsak spanyol,

mint Argentínáé, s uruguayi „pesoval”
veszik meg a mindennapit. Kétszer
nagyobb ország, mint Magyarország,
lakossága csak hárommillió lélek,
fővárosa
másfélmilliós.
Végre
nincsenek
felhőkarcolók!
Sok
virágoskert, szép egzotikus virág,
bokor, fa (eukaliptusz, gumifa) az
utcán, és jó az éghajlat, minden
gyümölcs,
zöldség
megterem,
nagyobbra nő, mint nálunk, mert sok
a napsütés. Most is fénylik, ragyog
a nap. És több mint harminc Celsius
fok van...
Fiatal házigazdánk, Jankovics Karcsi
a Magyar Egyesület mindenese.
Ő
gondoskodik
rólunk,
meg
Graciella, szép spanyol felesége,
akit nagyon érdekel a gyógyítás, a
mi hagyományos, népi orvoslásunk
is. És aktív gyógyító, akárcsak
én, Reikis, tibeti hagyományos
gyógymóddal kezel. Sokat kérdez a
könyvemről. Jó hír, hogy készülnek
Erdélybe. És Karcsi megkért,
keressek nekik egy táncoktatót
Erdélyből, vagy Magyarországról, aki
hat hónapig táncot, éneket tanítana
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tánccsoportjuknak.
Képzeljétek, mit mondott a Buenos
airesi Mindszentynum gondnoknője,
Paál Magdi, amikor beültem a
kocsijába, és be akartam csatolni
a biztonsági övet! “Itt nem muszáj
becsatolni!”
Kérdésemre,
hogy
mennyi itt a városban a megengedett
sebesség,
válasza:
“130km/h”.
És folytatta: “bármennyi lehet az
alkoholszinted.”
Mikor
meglátta
megdöbbent,
vagy
csodálkozó
tekintetemet (magam se tudom), azt
vágta rá: “Ez itt Latin-Amerika!
Nos,
Latin-Amerika,
amikor
hajóval, s autóbusszal ideutaztunk,
egyszer csak hozzánk jött egy
hölgy, és azt kérdezte magyarul:
“Maguk magyarok?” “Igen!!!” És
magyarul folytattuk a beszélgetést!
Kilencvennyolc éves édesanyjával
volt, az itt élő rokonokhoz jöttek,
különben Buenos Airesben élnek. Az
édesanyja jó népi orvoslás anyagot
mondott magnómba, két új, eddig
elő nem forduló adattal. Az itteni
idősektől is kiváló gyógyászatos
anyagot gyűjtöttem.
Hát így élünk mi Pann... Jaj, nem
Pannóniában,
Uruguayban!
A
beszélgetések, interjúk után indulunk
várost, múzeumot nézni.
Visszajöttünk Argentínába, Buenos
Airesből írok. Azt mondja a
Mindszentynum kedves gondnoknője,
hogy az országban kb. 100 000 magyar
él. Ebből 30 000 itt, a 12-14 milliós
világvárosban, Buenos Airesben.
Útikönyvből azt is megtudtam, hogy
a várost másodszor egy Garai nevű
ember alapította. Magdi elmondása
szerint, ő nem magyar volt, de itt
Argentínában mindenki magyar!
Magyarokkal találkozunk mindenhol,
magyaroknál
lakunk,
magyarul
beszélgetnek még telefonon is,
magyar taxisofőr szállít, sokszor
magyar helyen vásárolunk, magyar
vendéglőben vacsoráztunk az este,
s ugye, magyarul szóltak hozzánk a
Montevideóba menő autóbuszon…
A La Malba – Latin-Amerika Modern
Múzeuma - tárlatán Kosice Gyula
(szül. Kassán 1924-ban) magyar
művész két jó munkája látható, két
szobor, egyik igen kecses vízcsepp
többféle módon megjelenítve, mobil
op (art) módon. S még: Életemben
ilyen szép megjelenítését a férfi-női
Vágynak még nem láttam szoborban,
mint ahogy a brazil Maria Martins
(1906) alkotta. Sok modern-múzeumot
láttam a nagyvilágban (München,
Helsinki, Ottawa, Chicago, Canberra)
egyik se tetszett. Nem látják a mai

művészek egészében a világot, s
ez mindig diszharmóniát okozott
bennem, de ebben az igényesen,
szépen rendezett,
múzeumban
nagyon jól éreztem magam.
Összesen 15 magyar egyesület,
intézmény működik a városban,
kettő – sajnos - nemrég szűnt meg. A
hatalmas város több részén van Magyar
Ház, és abban könyvtárak, irodalmi
klubok, kórusok, tánccsoportok...
A Regős néptánc együttes jövő
évben ötven éves. Magyar életet
élnek itt is, mint Melbourneben, ahol
ugyanígy fogalmazott a Vargyasról
származó Orbán Rózsika, kinek húga
tavalyelőtt megszólított a faluban
tartott előadásom után. Milyen kicsi
a világ, mondtuk örvendezve, mégis
27000 km-t kellett megtennem,
hogy mindkettőjüket, testvéreket
megismerjem. Hát ilyen szétszórt a
magyarság!

asszonnyal, és sok nyolcvankilencven évessel beszélgettem.
Sok olyan régi módszert mondtak,
amit ugyancsak most hallottam
először.
Régi
szófordulatokkal
meséltek. Ez is érték, a nyelv őrzi
a régies gondolkodás-módot a
gyógyításban… És amikor őket
kihozták szüleik Argentínába, még
magyar közösségekben, falvakban
éltek, és magyar bábaasszonyuk volt.
Saját közösségükből való segítette
világra az újszülötteket.
És a legnagyobb! Gondnoknőm férje
szívorvos, édesanyja híres gyógyító
volt, akihez többen jártak, mint a
különben jó orvos fiához. Az övsömört
(herpesz, zona zoster) két nap alatt
elmulasztotta, miközben fia és más
orvosok két hétig kezelték, kezelik,
s közben a betegek szenvednek a
fájdalomtól. Tudom, láttam, nagyon
fájdalmas,
egészségügyben,
szülész-asszisztensnőként
dolgoztam Erdélyben 14 évet. A
Spanyolországban született édesanya
már otthon gyógyító hírében állt,
mikor kijött ide, északon lakott a
Guarrara indiánok földjén. Amikor
az ott lakók megismerték tovább
tanították. Azt a furcsa-érdekes
dolgot fedeztem fel, hogy Zoboralján,
Felvidéken gyűjtött szertartásos
gyógymódhoz hasonlóval, méréssel
(népi diagnosztikai és gyógyító
módszer) is gyógyított. (Az aszavány
nevű szertartás, mérés a második
könyvemben, az Emlékező nyelv
tanulmányban.) S az aszaványról
- megkérdeztem – eddig nem
hallottak sem a kolozsvári Kriza
Néprajzi Társaságbeliek, sem a pesti
néprajzosok. Úgy néz ki, kincsre
bukkantam Felvidéken. Az egyetemes
samanizmussal,
táltossággal
találkoztam…

Szombaton
döbbentem
rá,
mekkora munka, erő, odafigyelés,
gondoskodás, szeretet a fiatalokat
megtartani! Eddig is mondták
mindenhol a világban, de most
láttam, hallottam, érzékeltem mennyi
furfang, kedvesség kell, hogy
átadják a magyar nyelvet és kultúrát
az óvodásoknak, iskolásoknak a
szombati iskolában, cserkészetben.
Benedek Éva kalauzolt minket.
Naponta repülünk a Panamerican
autósztrádán, amikor magyar helyekre
megyünk. Ez az út összeköti Észak
és Dél Amerikát, fel Kanadáig…
Vasárnap Magdi édesanyjával elvitt
Földünk legnagyobb deltavilágába,
a Rio de la Plata (plata=ezüst)
torkolatához. Itt 120 km széles a
folyó! Nagy élet van itt, szép házak,
nyaralók állnak büszkén, hajók
fodrozzák a vizet, csónakok siklanak,
kötnek ki a parti telkek bejáratához,
kis mólókhoz, nagyapa fut érkező
unokája elé, s ölelik egymást Befejezésül, Pillér Éva mesélte
örvendezve...
még Sao Pauloban, hogy a brazil
füvesasszonyok se hagyják alább, mert
S ami a legjobb dolog, nagyon jó amikor szoptatta második gyermekét,
gyógyászatos
anyagom
gyűlt!!! alig egy éves levén, a piacon egyik
Tegnap a kilencven éves Vitéz gyógynövényeket áruló a szemébe
Ladányi Domi bácsi, aki Máramaros- nézett, s megmondta neki, gyermeket
szigeten született, mondott olyan vár. Éva mondta, nem lehet, mert
magyar népi gyógyászatos dolgokat, szoptat. Mikor hazament, mondta
amit otthon még nem hallottam. a férjének, a füvesasszony szerint
Csuda mágikus, érdekes dolgokról gyermeket várunk! Férje javaslatára
mesélt! Többek között még arról is, elvégeztették a vizeletvizsgálatot, és
amint északon az indiánok parázson az, pozitív lett!!!
jártak, ugorták a tüzet, akárcsak Ezzel búcsúzom szeretettel,
Zoboralján, Felvidéken, ahol idős
asszonyok mesélték, hogy párosító, Bernád Ilona
termékenység- és egészségvarázsló,
határóvó szokás volt. A Szent
István öregotthonban egy százéves
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CSODÁLATOS MAGYAR NYELVÜNK:
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

Aki “slattyog”, miért nem “lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki “beslisszol” elinal,
Nem “battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, -Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

Lábát szedi, a ki kitér,
A riadt őz elszökel.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!
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A 125 ÉVE SZÜLETETETT MAGYAR OPERETTFEJEDELEMRE,
KÁLMÁN IMRÉRE EMLÉKEZETT 2007-BEN A MŰVÉSZVILÁG

Magyarország nemcsak tucatnyi
Nobel-díjas tudóst adott a világnak,
hanem operett zeneszerzőkben
is bővelkedik. A három világhírű
komponistánk (Kálmán Imre, Lehár
Ferenc és Huszka Jenő) mellett még
számos sikeres operett szerzőnk
van, hogy a teljesség igénye nélkül,
csak néhányat említsünk: Jacobi
Viktor, Ábrahám Pál, Szirmai Albert,
Kacsóh Pongrác, Zerkovitz Béla,
Fényes Szabolcs, Eisemann Mihály,
vagy Aldobolyi Nagy György.
Kálmán Imre 125. születésnapja
alkalmából Budapesten, a Nagymező
utcában, felavatták a zeneszerző
szobrát. Veres Gábor szobrászművész
alkotása egy padon ülve, a Budapesti
Operettszínház bejárata felé fordulva,
békésen szivarozva
ábrázolja a
komponistát. Az eseményen részt
vett Yvonne Kálmán, a zeneszerző
leánya is Az alkotás az operettet
szerető közönség, magánemberek
és cégek adakozásából jött létre,
a
Pesti
Broadway Alapítvány
közreműködésével.
Kálmán Imre a magyar operett
szerző és karmester 1882. október
24-én született Siófokon. Itt töltötte
gyermekkorát, és gimnáziumba is
itt járt először, csak később került
Budapestre. Zongoristaként 1897ben mutatkozott be a fővárosi
közönségnek. A Budapesti Újság
csodagyerekként
ünnepelte,
de
a zongorista karrierről 1900-ban
betegség miatt le kellett mondania.
Sikeres
érettségi
vizsgáját
követően 1900-tól zeneszerzést és
zeneelméletet tanult Siklós Albertnél,
illetve 1904-ig Koessler Jánosnál a
Zeneakadémián, ahol egy osztályba
járt Bartók Bélával, Kodály Zoltánnal,
Dohnányi Ernővel és Weiner Leóval.
1908-ig a Pesti Napló zenekritikusa
volt. 1906-ban Robert Volkmann-

díjjal, 1907-ben Ferenc József-díjjal
tüntették ki. Első műve, A pereszlényi
juss 1906-ban keletkezett. Tatárjárás
c. operettjét nagy sikerrel mutatták be
1908-ban a Vígszínházban. Ezután
Bécsbe ment és 1938-ig ott is maradt.
1915-ben mutatták be legsikeresebb
művét, a Csárdáskirálynőt, amely
szerzőjének nemzetközi hírnevet
szerzett.
1929-ben
feleségül
vette Vera Makinskaja táncosnőt,
akitől három gyermeke született.
Közben folyamatosan komponált
(Cigányprímás, Kis király, Bajadér,
Marica grófnő, Cirkuszhercegnő,
stb.). A német nemzetiszocialista
mozgalom terjedése miatt Kálmán
darabjait betiltották és 1938-ban
Párizsba, majd 1940-ben Amerikába
menekült. Ott folytatta a zeneszerzést
és a Marinka 1945-ben ott jelent
meg, majd Párizsban tartózkodott
1953. október 30-án bekövetkezett
haláláig.
A
Budapesti Operettszínház
jubileumi
rendezvénysorozata
méltó volt az operett műfajának
halhatatlan magyar képviselőjéhez,
Kálmán Imréhez.

teljes társulata, minden operett- és
musicalsztárja mellett felléptek a
bécsi Volksoper, a prágai Karlín
Színház, a szentpétervári Zenés
Komédia Színház neves énekesei is.
- A Magyar Operett napja alkalmából
átadták
az
Év
Operettés
Musicalszínésze díjat.
- Az estén bemutatkoztak és dirigáltak
a nemzetközi karmesterverseny
nyertesei, ugyanis Kálmán Imre
emlékére a Budapesti Operettszínház
Nemzetközi
Karmesterversenyt
hirdetett meg, amely a díjkiosztó
gálával ért véget.
A
karmesterversenyre
az
előválogatást részletes szakmai
önéletrajzok alapján végezte a
nemzetközi zsűri, ezt követően
hívta meg az Operettszínház
Budapestre a 11 ország 26
muzsikusát. Tízenhárman közülük
magyarok, a többiek a világ minden
tájáról érkeztek: Németországból,
Ausztráliából, Kanadából, NagyBritanniából,
Oroszországból,
Japánból, Ukrajnából, az Amerikai
Egyesült Államokból, Szíriából és
Svédországból. Természetesen a
résztvevők többsége férfi, de 2 hölgy
is akad a dirigensek között: az orosz
és a szír versenyző.

- Október 20-án, rendezték a
“A bűvölet világa” című zenés
konferenciát, természetesen magáról
Kálmánról, az operett műfajáról,
s a korról, melyben ezek a művek
születtek.
A karmesterverseny célja az operett
műfajának népszerűsítése és új
- Az Operettszínház előcsarnokában tehetségek
felfedezése.
Utóbbi
és az I. emeleti nézőtéri folyosón érdekében csak fiatalok, 1968.
Kálmán
Imre-emlékkiállítást január 1-je után született dirigensek
rendeztek, ahol a komponista jelentkezését fogadta el az Operett.
különleges, eredeti, ritkán látott A kilencnapos megmérettetésen
tárgyai, relikviái, kottái, valamint természetesen Kálmán Imre műveiből,
plakátok, fotók, könyvek voltak a Csárdáskirálynőből, a Marica
megtekinthetők.
grófnőből és A bajadérból vezényeltek
- A rendezvények csúcspontja a részleteket a muzsikusok – a II.
nagyszabású gálaest volt, magyar fordulóban csak zongorakísérettel,
és nemzetközi sztárvendégekkel. de a III. fordulóba jutó 6 karmester
Az ünnepi előadáson a zeneszerző már az Operett szólistáit, zene- és
népszerű és kevésbé ismert dallamai énekkarát dirigálta, nekik már nem
csendülnek fel, gyakran, illetve csak a korábban előre megadott
ritkábban
játszott
operettjeiből részleteket, hanem mind a három
egyaránt. Hallható volt természetesen művet teljes egészében ismerniük
részlet a Csárdáskirálynőből, a Marica kellett, hiszen bármelyik szólót,
grófnőből, A cirkuszhercegnőből, zenekari részt, duettet, tercettet,
s A montmartre-i ibolyából, de kvartettet vagy kórusbetétet kérhette
Az
ördöglovasból, A csikágói tőlük a zsűri.
hercegnőből, A cigányprímásból, a
Zsuzsi kisasszonyból és A bajadérból A három első helyezett a Budapesti
is felcsendültek melódiák. A színház Operettszínház
Kálmán Imre
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Jubileumi Nemzetközi Sztárgáláján
dirigálhatott, az első díj nyertese
10, második díjas 5 előadásra
szóló felkérést kapott az Operettbe.
Érdekessége
döntőgálának az
volt, hogy a jelenlévő közönség is
díjazhatta az általuk legjobbnak ítélt
versenyzőt.
A
11 ország hatvannál is több
nevezője közül Rácz Márton nyerte
el az első díjat. A díjakat nemzetközi
zsűri ítélte oda a legjobban
teljesítő művészeknek, de ami a
legfontosabb volt, hogy a közönség
is szavazhatott.
Így aztán, mint a közönség egy tagja,
én is szavazhattam! Tehát hat dirigens
vezénylését kellett megítélnem a
nézőtérről. Nagy vetítő vásznon
mutatták a karmesterek vezénylését,
melyen minden kézmozdulat és
arcmimika pontosan megfigyelhető
volt. Rendkívüli élményt jelentett
a karmesterek és a színészek
odaadó, átélő szereplését nézni, no
meg érezni saját fontosságomat is,
hogy szavazatommal hozzájárulok
a
győztes
eldöntéséhez.
Így
átszellemülve a zene és a szöveg
szépségétől, elbűvölve a színészek
rendkívüli tehetségétől, a felelősség
tudatában
megkétszerezett
figyelemmel éltem át, amit ez a
csodálatos este nyújtott.

A japán résztvevő pontos dirigálása
volt megnyerő, az orosz karmesternőt
megcsodáltam a nőiesen finom,
mondhatnám bájos vezényléséért,
a magyar karmesterek nagyon jók
voltak, de a szavazatomat mégis
az erdélyi karmesternek, Kulcsár
Szabolcsra a Kolozsvári Magyar
Operaház karnagyának adtam. Őt
tartottam a legjobbnak, na meg a
szívem is hozzá húzott, kárpótlásul
a szégyenletes 2004. december 5.-i
szavazás “NEM” eredménye miatt
is, ami a határon túli testvéreink
kettős
állampolgársági
jogának
megtagadása volt, s ami sohasem
megy ki a fejemből. Ő azonban a
harmadik helyen végzett.
A nemzetközi zsűri Rácz Mártonnak
ítélte oda az első díjat. Rácz Márton
a Koppenhágában rendezett Malko
Nemzetközi
Karmesterversenyen
tűnt fel először. A Talent Prize nevű
különdíj elnyerése óta méltán tartják
a fiatal magyar karmestert a szakma
egyik legszínesebb egyéniségének.
Repertoárján klasszikus szerzőktől
(Mozart, Puccini, Verdi, Lehár)
Bernstein-musicalekig sok minden
megtalálható. 2005-ben a Budapesti
Operett és Musical Színházban
bemutatott Szépség és a Szörnyeteg
című musical karmestere volt. A
Zeneművészeti Egyetem elvégzése
után Eötvös-ösztöndíjjal folytatta

tanulmányait a milánói Scalában
és a római Operában. Több zenei
lemezzel a háta mögött olyan
fesztiválok résztvevője, mint például
a Budapesti Tavaszi Fesztivál, vagy a
Festival d’Ile de France.
Különdíjjal jutalmazták Sadaharu
Muramatsu-t. A japán muzsikus
hazájától - Prágán át - Manchesterig
számos helyen vezényelte Mozart,
Schumann, Mendelssohn, Puccini és
Beethoven legkiemelkedőbb műveit.
Ksenia Jarko közönségdíjat kapott.
2003 óta a moszkvai Akadémiai
Operett Színház karmestere, a
teátrum 75. jubileumának egykori
vezetője, Oroszországszerte elismert
művész.
Belátom, sok esélyem nincs, hogy
karmester-verseny
zsűri
tagja
lehessek a jövőben. Az est mégis
felejthetetlen élményt nyújtott a
számomra.
Budavári Hilda

ARANYKÖPÉSEK
• A pullover az a ruhadarab, amit a gyereknek haladéktalanul fel kell venni, ha a mama fázik
• Légy kedves gyermekeiddel, hiszen ők választják ki neked az Öreg Otthont.
• Ha nem lenne utolsó pillanat, akkor semmi sem készülne el.
• Könnyebb utolérni a hazug embert, ha sánta.
• Nem tudtam, hogy lehetetlen, azért megcsináltam.
• Az opera az, amikor egy fickót hátba szúrnak, és az nem vérzik, hanem énekel.
• Még nem számoltam össze, de azt hiszem ezermester vagyok.
• Inkább tedd holnap! Ma már eleget hibáztál.
• Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű.
• Csak a hangom miatt nem lettem énekes.
• Sikeres férfi az, aki többet keres, mint amennyit a felesége el tud költeni. Sikeres nő az, aki
talál ilyen férfit.
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125 ÉVE SZÜLETETT KODÁLY ZOLTÁN
“Ha azt kérdezik tőlem, mely művekben
ölt testet legtökéletesebben a magyar
szellem, azt kell rá felelnem, hogy
Kodály műveiben. Ezek a művek:
hitvallomás a magyar lélek mellett. Külső
magyarázata ennek az, hogy Kodály
zeneszerzői tevékenysége kizárólag a
magyar népzene talajában gyökerezik.
Belső oka pedig Kodály rendíthetetlen
hite és bizalma népének építő erejében
és jövőjében.” Bartók Béla (1881–1945)
vallotta Kodály műveiről, 1928-ban.
Kodály Zoltán (1882. december 16. – 1967.
március 6.), a nemzet zenésze egyszerre
volt zeneszerző, népzenekutató és tanító.
Ez utóbbi tevékenysége a leginkább
kiemelendő, mivel életének nagy részét arra áldozta, hogy a zenét könnyen elsajátíthatóvá
tegye, a zenei anyanyelvet, melynek méltó helye van a beszélt nyelv mellett, újra közérthetővé
és elérhetővé tegye. Azt vallotta, hogy a saját népzene és az erre alapuló (főként énekelt) eredeti
és értékes műzene az, melynek közösségépítő, nemzettudat-ébresztő, -erősítő ereje van. Célja
elérésében nagyszerű barátra és társra talált Bartókban.
Magyarország méltóképpen ünnepelte meg 2007-ben a népdalgyűjtő, a zeneszerző, a tudós
pedagógus születésének 125. évfordulóját. Sokszínűre sikeredett a tisztelgő emlékezés, rangos
zenekarok hangversenyeken szólaltatták meg Kodály kompozícióit, vetélkedőkön bizonyíthatták
a fiatalok, mennyire ismerik az ünnepelt életét és munkásságát. És ami legalább ennyire fontos,
az évfordulós rendezvények a Kárpát-medence sok-sok településén ösztönzést jelentettek a
közös éneklésre, felcsendültek a népdalok, a kórus művek.
Úgy tartják, egy zeneszerző életművének összkiadása a komponista lovaggá ütését jelenti. A
zene mindenkié címmel film is készült az évfordulóra a kodályi zenepedagógiai módszerről.
Koreától az Egyesült Államokig, Ausztráliától Argentínáig több százezer gyermek tanulja az ő
módszerével, hogyan kell érteni és érezni a zenét. Szerte a világon mintegy 50 zeneintézet viseli
Kodály nevét, csak az USA-ban 15 államban alkalmazzák zenepedagógiai elveit.
A sok megemlékezés közül az egyik legcsodálatosabb esemény volt a 20 országból verbuvált
80 tagú Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekarnak a Magyar Állami Operaházban tartott Kodályemlékkoncertje. Ugyancsak csodálatos volt a magyar zene szentélyében Kecskeméten, Kodály
szülövárosában, ahol a polgármester, a külföldiekre való tekintettel magyar és angol nyelven
ismertette Kodály-életművét , majd utána sorra felcsendültek a Kodály-művek: Felszállott a páva,
a Háry János- szvit, a Galántai táncok, végül a Psalmus Hungaricus.
Nemcsak műveivel, személyes példájával, emberi tartásával is éltette, táplálta népében a jövőhitet. Sárosi Bálint sorai Kodály tiszta emberségét méltatják: „Hogy ne kelljen feladnia nevelő
és kultúrateremtő elveit, a dühöngő szocializmus idején is vállalt annyi közéleti szereplést,
amennyit a tisztesség csorbulása nélkül vállalnia lehetett, de nem tudták olyan vállalkozásba
belekényszeríteni, amiért később szemrehányás érhette volna. Ha úgy látta, hogy használ vele,
súlyos kockázat árán is megmondta az igazat: veszélybe került ügyekért hadakozott, embereket
mentett meg. Mikor Rákosiék új himnuszt kértek tőle, röviden és határozottan mondott nemet.
Közölte, hogy neki a régi himnusz jó.”
Zeneszerzői, emberi nagysága akkor mutatkozik meg leginkább, ha évfordulós rendezvények
múltán is ébren tartjuk emlékét. Próbáljunk méltók lenni Kodályhoz.
Forrás: internet “125 éve született Kodály Zoltán”
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Megnyílt a schengeni határ!
Dátum: 2007-12-23 10:43 Forrás: szabadújság

A téli napfordulón, december 21-én megnyíltak a
schengeni határok Magyarország előtt: leszerelték
a sorompókat az ausztriai, szlovákiai és szlovéniai
határszakaszon, amelyeken immár ellenőrzés nélkül
kelhetünk át. A határbontást ünnepségek kísérték.
Megszűnt a határellenőrzés kilenc új európai uniós
tagállam belső határán, ezen belül Szlovákia magyar,
osztrák, cseh és lengyel határán.
A schengeni államok körébe 13 EU-tagállam tartozott:
Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Luxemburg, Németország,
Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország,
valamint két EGT-ország: Norvégia és Izland.
2007. december 21-től további 9 állam csatlakozott
a schengeni övezethez: Csehország, Észtország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Málta, Szlovákia és Szlovénia.
Az Európai Unió tagállamai közül a következő 5 ország:

Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Írország és Románia
továbbra sem lesz része a schengeni térségnek.
December 21. után a romániai határszakaszon a jelenlegi
rendszert a könnyített ellenőrzés váltja fel: a magyar
és a román állampolgárok mint EU-polgárok gyorsított
eljárással kelhetnek át, a nem EU-tagországból beutazót
azonban teljes ellenőrzésnek vetik alá. Ugyanez lesz a
helyzet Ukrajna, Szerbia felé is - Horvátország azonban
bizonyos szempontból kivétel: a magyar és a horvát
állampolgárok egy korábbi megállapodás értelmében
személyazonossági igazolvánnyal léphetnek be a másik
országba a shengeni határnyitás után is.
1985. június 14-én Schengenben aláírták „A
határellenőrzésnek a közös határokon történő fokozatos
megszüntetéséről” szóló schengeni egyezményt. A
schengeni egyezményt kiegészítő schengeni végrehajtási
egyezmény (1990) a belső határok lebontásából eredő
biztonsági kockázatokat ellensúlyozó intézkedéseket
tartalmazza.

A magyar oktatást méltatta Bill Gates
2008. január 23. 16:24, Szerda - Forrás: MTI

Bill Gates szerint Magyarországon kiemelkedően gyors volt fejlődés az informatikai oktatás területén az elmúlt
években. A Microsoft elnöke mindezt szerdán Berlinben azon a nemzetközi tanácskozáson emelte ki, amelyet a cég
szervez immár hagyományosan minden évben egy európai helyszínen. Bill Gates ezzel összefüggésben arra utalt,
hogy a magyar diákok egyre nagyobb része rendelkezik informatikai alapkészségekkel. Magyarország ezen a téren
az egyik leggyorsabb emelkedést mondhatja magáénak - jelentette ki a Microsoft elnöke.

HÍRDETÉS
Nyári anyanyelvi Tábor: Édes anyanyelvünk.
14-22 éves fiatalok számára rendezett nyári anyanyelvi tábor: Balatonfenyves 2008.07.13. - 2008.07.20.
http://www.mnyknt.hu/
A táborozók játékos, közösségi, nyelvi foglalkozásokon vehetnek részt,
modern technikai környezetben. A Balaton közelében lévo, parkosított
táborhely 4–5 ágyas szobákkal, teljes ellátással várja azokat, akik
szórakozva szeretnék fejleszteni magyar nyelvtudásukat.
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