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Vezércikk
VÁLTOZÁS

Editorial
MUDANÇA

Ao consultar o Google sobre frases relativas a “Mudança” é possível 
encontrar inúmeras, e todas tratam o conceito de maneira a revelar o 
seu valor: desde a famosa “A única constante é a mudança”, passando 
pela poética “O único que não muda são as memórias” até a filosófica 
“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas”, todas 
rendem homenagem à importantíssima capacidade do ser humano 
de adaptar-se a novas circunstâncias e situações.
No entanto, há algumas que são verdadeiras lições, das quais 
selecionei esta: “Mude antes que você seja obrigado a isso”. Ela mostra 
também a necessidade de estarmos atentos e sermos capazes de 
nos antecipar às novas circunstâncias desse mundo em constante 
mutação e corolariamente, nos leva a entender que a mudança é algo 
inexorável, da qual não temos como escapar.

A Google keresőben számtalan magyarázó példamondatot találunk 
a “Változás” fogalmára, ezek mindegyike értékfeltáró módon közelíti 
meg a kérdést.  Közülük talán a legismertebb a következő:  “Az 
egyetlen állandó a változás”, de van köztük költői (Az egyetlen dolog, 
ami nem változik – az emlékezet) és filozófiai megközelítés is (A szél 
irányát nem tudod megváltoztatni, de a vitorla állását igen), ezek 
mind az emberi lény legfontosabb tulajdonságát, az új helyzethez 
való alkalmazkodás képességét emelik piedesztálra.
Aztán van közöttük néhány igazi bölcsesség is, melyek közül 
a következőt szeretném kiemelni: “Változz meg, mielőtt a 
körülmények kényszerítenének erre”. Ez kiválóan demonstrálja annak 
szükségszerűségét, hogy legyünk résen és legyünk képesek e folyton 
változó világ új követelményeinek időben történő felismerésére. Más 
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Aplicando estas noções ao nosso universo jornalístico, tenho o 
orgulho de poder anunciar a nossos leitores que o Híradó está 
mudando!!!
Buscando antecipar-nos à inescapável necessidade de adaptar seu 
formato e algumas de suas características, estamos aproveitando um 
momento particularmente favorável para fazê-lo.
Nossa competente equipe - composta basicamente por Budavári 
Hilda e por Gombert Károly - que durante anos conduziu de maneira 
abnegada este jornal, há algum tempo vinha pedindo para ser 
substituída. A Direção do Segélyegylet a princípio optou pela linha 
fácil de tentar convencer os dois a ficar, o que eles aceitaram com a 
resignação típica dos que conhecem suas responsabilidades... 
O tempo não para, e a um certo momento ficou claro que era injusto 
manter essa carga sobre eles. Em um momento de inspiração, fizemos 
um convite através do Info. Como resposta, veio um grupo de pessoas, 
todos descendentes de húngaros, que têm talentos ansiosos por 
se revelarem na área do jornalismo. De um momento para outro, 
criou-se uma nova equipe! Algumas reuniões e a formação de um 
grupo de WhatsApp foram suficientes para colocar o novo grupo 
Comunicações em marcha e o Híradó começa a consolidar sua nova 
forma (que aliás, já vinha acontecendo com a substituição de Renata 
Tubor pela nova diagramadora Thais Bircak Ventura). Nunca será 
demais agradecer a Hilda Budavári e a Károly Gombert pelos anos 
de dedicação, esforço e competência em manter vivo o Híradó
Camila Pécsi, Cintia Smelán, Luiz Fernando Szücs, Gustavo Dénes, 
Orsolya Deme, sejam benvindos ao grupo Comunicações! Sim, pois 
com a reorganização, criamos uma estrutura específica para tratar 
o tema Comunicação de forma estruturada e organizada, focando e 
explorando os vários veículos de comunicação eletrônica atualmente 
disponíveis. Agora o Híradó tem a companhia de nossas fanpages 
no Facebook 
(Associação Húngara de São Paulo, Casa Húngara de São Paulo e Lar 
de idosos Pedro Balázs), do Info e de outros que ainda poderão vir.

Felizmente, podemos continuar a contar com colaboradores de longa 
data como Kepe Ferenc, que nos presta uma ajuda inestimável com 
seu conhecimento de húngaro, e que segue como nossa referência.
Além das mudanças estruturais e da organização do grupo, existem 
também algumas mudanças de forma no Híradó, das quais a mais 
importante é a sua fusão com o Mini-Híradó: a partir desta edição, 
o conteúdo nos dois idiomas será o mesmo. E pretendemos ainda 
fazer com que o húngaro e o português apareçam lado a lado, 
demonstrando assim a importância que damos à ideia de buscar o 
público descendente de húngaros que ainda não domina o idioma de 
seus pais e avós, mas nem por isso querem ficar distantes da cultura, 
da tradição e da atual dinâmica da nação húngara. Os mais ousados 
poderão até usar os textos para buscar aprender algumas palavras 
no outro idioma, como Champollion fez com a pedra de Rosetta.

szavakkal: rádöbbent minket, hogy a változás olyan kényszerítő 
körülmény, mely elől nincs menekvés.
E gondolatok jegyében büszkén jelenthetem olvasóinknak, hogy a 
Híradó is változásokon megy át.
Régóta keressük a lehetséges formákat Újságunk megjelenési 
formájának és egyes jellemzőinek időszerű megváltoztatására, és 
most, egy különösen kedvező pillanatban, megtaláltuk a megfelelő 
megoldást.
Budavári Hilda és Gombert Károly által jegyzett hozzáértő 
szerkesztőségünk – sok év kétségbevonhatatlanul eredményes híradós 
munka után – egy idő óta készül a feladatkör átadására. A Segélyegylet 
igazgatósága eleinte a dolog könnyebbik oldalát fogta meg, és 
megpróbálta a két szerkesztőt maradásra bírni. A megszólítottak 
kiemelt felelősségük tudatában ezt el is fogadták.  
De az idő nem áll meg, s egy bizonyos pillanatban nyilvánvalóvá 
vált, hogy igazságtalan dolog lenne ezt a terhet rajtuk hagyni. S 
egy ihletett alkalommal meghívást tettünk közzé az Infóban. S láss 
csodát, válaszként jelentkezett egy egész csoport – valamennyien 
magyarok leszármazottai –, akik örömmel vállalkoztak rá, hogy 
kiváló képességeiket az újságcsinálás területén megcsillogtassák. S 
egyik pillanatról a másikra már meg is alakult egy új csapat! Néhány 
megbeszélés és egy WhatsApp csoport megalakítása már elegendő 
is volt egy új kommunikációs stáb beindításához, és a Híradó kezdte 
új alapokra helyezni megjelenési formáját (ez a folyamat egyébként 
már elkezdődött Thais Ventura Bircak Tubor Renáta korábbi 
tervezőgrafikus helyére lépésével). Nem tudjuk eléggé megköszönni 
Budavári Hilda és Gombert Károly sok éves odaadó és kompetens 
munkáját a Híradó életben tartásáért. 
Pécsi Camila, Smelán Cintia, Szücs Luiz Fernando, Dénes Gustavo, 
Deme Orsolya, Isten hozott benneteket a Kommunikációs 
Csoportban! Igen, ugyanis a reorganizációval sajátos struktúrát 
hoztunk létre a kommunikációs témák szerkesztett és szervezett 
formában való kezelésére, melynek során különös figyelmet fordítunk 
a jelenleg rendelkezésre álló elektronikus kommunikációs eszközökre 
és azok minél hatékonyabb felhasználására.
Most már a Híradónak saját rajongói oldala is van a Facebookon. 
[esetleg: oldalai is vannak]
(São Pauló-i Magyar Szövetség, São Pauló-i Magyar Ház és Balázs 
Péter Idősotthon)

Szerencsére továbbra is számolhatunk régi munkatársunk, Kepe 
Ferenc közreműködésével, aki igen jelentős segítséget nyújt 
számunkra magyar nyelvtudásával, és aki számunkra e tekintetben 
továbbra is igazodási pontul szolgál.
A csoport strukturális és szervezeti változásain túl a Híradóban egyéb 
formai változások is vannak. Ezek közül a legfontosabb, hogy e számtól 
kezdve összeolvad a Mini-Híradóval. Tartalma mostantól mindkét 
nyelven azonos. Ezen túlmenően a szerkesztésben igyekszünk elérni 
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azt is, hogy a cikkek magyar és a portugál nyelvű változatai egymás 
mellett legyenek, ezzel is érvényt szerezve azon törekvésünknek, hogy 
növeljük azon magyar leszármazottak számát olvasói táborunkban, 
akik még nem nagyon beszélik szüleik, nagyszüleik nyelvét, de 
ennek ellenére szeretnének a magyar nép kultúráját, hagyományait 
és jelenlegi lendületét közelről követni. A legbátrabbak a kétnyelvű 
szövegeket akár ismeretlen szavak keresésére és megtanulására is 
használhatják, amint az Champollion tette a Rosetta-kővel.
A Híradó nem adja fel eredeti küldetését, hogy tükörként bemutassa 
a São Pauló-i és brazíliai magyar közösség életét, de bizonyos 
anyagok a mai Magyarországgal és magyar kultúrával is foglalkoznak 
majd, elsősorban Magyarországon élő brazilok és olyan magyarok 
szemszögéből, akik már jártak Brazíliában. Szeretnénk bemutatni 
néhány magyart vagy magyar leszármazottat, akik kiemelkedő 
eredményeket értek el Brazíliában szakmai tevékenységük során. 
Az új csapat őszintén reméli, hogy az olvasók elégedetten 
nyugtázzák majd a változást!

Koszka J. Árpád
Fordította: Kepe Ferenc 

Híradó não vai abandonar sua missão original de servir como um 
reflexo da vida da comunidade húngara em São Paulo e no Brasil, 
mas algumas matérias vão mostrar um pouco do que são a Hungria 
e a cultura húngaras hoje, preferivelmente através de brasileiros que 
vivem na Hungria, ou quando não, de húngaros que têm ou já tiveram 
contato com o Brasil. Pretendemos também mostrar quem são e o 
que fazem alguns húngaros ou seus descendentes, que se destacam 
em seus ramos de atividade no Brasil. 
A nova equipe espera sinceramente que os leitores gostem da 
mudança!!!

Koszka J. Árpád 

Editorial
VEZÉRCIKK
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Bunkyo

Festival de Danças 
Folclóricas Internacionais 

– Bunkyo

Este ano o festival foi realizado pela 44ª vez. Nos 
dois dias do evento (26 e 27 de setembro), houve 

participantes húngaros. No primeiro, o grupo Zrínyi 
apresentou danças de Rábaköz e no segundo dia o grupo 
Pántlika apresentou danças de Kalocsa.

No sábado, além dos húngaros, se apresentaram os grupos 
dos espanhóis, alemães, taiwaneses, sírios, japoneses, 
bolivianos, lituanos, armênios, gregos, portugueses, 
russos, suíços, escoceses e ucranianos. No domingo, 
vieram os africanos, israelenses, alemães, chilenos, 
poloneses, ucranianos, japoneses, austríacos, russos, 
paraguaios croatas, checos, bolivianos, lituanos, italianos, 
gregos e alemães. 

Durante todo o evento, os convidados puderam tomar 
contato com pratos da culinária desses países, e nos 
estandes armados na entrada também era possível 
degustar doces húngaros.

Nemzetközi Néptáncfesztivál 
– Bunkyo

Az idén 44. alkalommal rendezték meg Bunkyóban 
a nemzetközi néptáncfesztivált. A szeptember 

26-27. napján lezajlott esemény mindkét napján 
voltak magyar résztvevők. Az első nap a Zrínyi 
Művészegyüttes rábaközi táncokkal lépett fel, a 
rendezvény zárónapján pedig a Pántlika Együttes 
táncolt, kalocsai táncokat.

A rendezvényen szombaton a magyar mellett spanyol, 
német, taiwani, szíriai, japán, bolíviai, litván, örmény, 
görög, portugál, orosz, svájci, skót és ukrán együttesek 
vettek részt. Vasárnap afrikai, izraeli, német, chilei, lengyel, 
ukrán, japán, osztrák, orosz, paraguayi, horvát, cseh, 
bolíviai, litván, olasz, görög, német és magyar táncokat 
láthatott a közönség.

Zrínyi Művészegyüttes / O Grupo Zrínyi

A Pántlika Együttes fellépői /  
Os integrantes do grupo Pántlika
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A rendezvény teljes időtartama alatt a különböző 
nemzetiségű konyhákat is megismerhették a vendégek: az 
előtérben felállított standoknál kiváló magyar sütemények 
kóstolására is jó alkalom nyílt.

A nagyteremben mindkét nap az eseményeket közös 
tánc zárta. Szombaton az aznapi fellépők örömtáncoltak 
a színpadon: mindenki azonos zenére a saját néptáncát 
táncolta, a jó hangulatot a zrínyisek és barátaik adták. A 
második nap német táncokat tanultak közösen a fellépők 
és a nézők az egész színpadot és nézőteret betöltve, 
fiatalokat és időseket egyaránt megmozgatva. A zárás után 
a nagy eső is segített, hogy az egybegyűltek ne széledjenek 
szét egyből és ismerkedhessenek, illetve például saját 
együttesükbe új tagok toborzásával próbálkozzanak.

Deme Orsolya

No sábado, além dos húngaros, se apresentaram os 
grupos dos espanhóis, alemães, taiwaneses, sírios, 
japoneses, bolivianos, lituanos, armênios, gregos, 
portugueses, russos, suíços, escoceses e ucranianos. 
No domingo, vieram os africanos, israelenses, 
alemães, chilenos, poloneses, ucranianos, japoneses, 
austríacos, russos, paraguaios croatas, checos, 
bolivianos, lituanos, italianos, gregos e alemães. 

Durante todo o evento, os convidados puderam tomar 
contato com pratos da culinária desses países, e nos 
estandes armados na entrada também era possível 
degustar doces húngaros
 

Orsolya Deme
traduziu: Gustavo Dénes

Cristina és Lizi Santucci a sokunk által ismert finomságokkal

Borbély Thalyta kínálja 
a nagymamájával 
készített süteményeit

Bunkyo
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A Kőrö s i  C s om a  S á n d or  P ro g r a m ot  a 
M i n i s z t e r e l n ö k s é g  N e m z e t p o l i t i k a i 

Államtitkársága  az idén harmadik alkalommal 
indította el a nyugati diaszpóra és az anyaország 
közötti kapcsolat erősítése érdekében. A program célja 
a diaszpóra magyarságának megszólítása, nemzeti 
identitásának megerősítése, a közösségi és kulturális 
élet megszervezésének, fejlesztésesének támogatása a 
program ösztöndíjasainak segítségével. 

Az először meghirdetett programban 47 ösztöndíjas 14 
országba utazott. Tavaly és az idén 100-100 fő került be 
a programba. Az idén 372 jelentkezőből lettek az utazók 
kiválasztva pályázati anyag és szóbeli interjú alapján: 
Kanadába 16-an, az Amerikai Egyesült Államokba 21-en, 
Európába 38-an, Dél-Afrikába 1, Izraelbe és Új-Zélandra 
2-2, Ausztráliába 9, Latin-Amerikába 11 fő lett kijelölve. 
Latin-Amerikán belül az idén Argentínába, Brazíliába 
és Urugayba utaztak ösztöndíjasok. Míg korábban a 
tengerentúlra fókuszált a program, az idén az Európai 
Unió tagállamaira helyeznek nagyobb hangsúlyt. Új 
célországokként megjelent Portugália, Spanyolország, 
Olaszország, Görögország és Ciprus.

Idén immár a Kőrösi Csoma Sándor Programon kívül 
indulnak ösztöndíjasok a Kárpát-medence szórvány 
magyar közösségeihez a Petőfi Sándor Program keretein 
belül. Ebben az ösztöndíjban 50 fő részesülhetett. 
Brazíliába idén is három ösztöndíjas érkezett, Huszti Nóra 
Jaraguá do Sul-ban látja el feladatát, Bíró Anna és Deme 
Orsolya pedig São Paulóban.

Deme Orsolya: Nagy örömömre szolgál, 
hogy São Paulóban lehetek és munkámmal 
a kolónia életébe bekapcsolódhatok, kiváló 
gyerekekkel foglalkozhatok, nagyszerű 
emberekkel találkozhatok és dolgozhatok 
együtt. Azzal, hogy a programban részt 
veszek, nemcsak szakmailag és emberileg 
épülök, de magyarságomban is erősödöm.

A Kőrösi Csoma Sándor  
Programról

Sobre o Programa 
Körösi Csoma Sándor

Pela terceira vez em 2015, a Secretaria de Estado 
do Ministério de Políticas Nacionais promoveu o 

programa Körösi Csoma Sándor, para fortalecimento 
dos contatos entre os húngaros da diáspora e a pátria 
mãe. Os objetivos do programa são a motivação 
da “hungaridade”, o fortalecimento da identidade 
húngara, a organização e desenvolvimento da vida 
comunitária e cultural, com a ajuda dos bolsistas 
do programa.

A primeira edição do programa enviou 47 bolsistas 
para 14 países diferentes. Em 2014 e 2015, 100 
bolsistas foram selecionados, sendo que em 2015 a 
escolha se deu entre 372 candidatos, selecionados de 
acordo com entrevistas e provas: 16 para o Canadá, 21 
para os EUA, 38 para os países dea Europa, 1 para a 
África do Sul, 2 para Nova Zelândia e Israel, 9 para a 
Austrália e 11 para a América Latina, onde Argentina, 
Brasil e Uruguai foram os países contemplados. 
Enquanto nos anos anteriores o foco haviam sido os 
países de ultramar, este ano a ênfase recaiu sobre os 
países da União Europeia, e países como Portugal, 
Espanha, Italia, Grécia e Chipre foram contemplados.

Além desse programa existe ainda o Programa 
Petőfi Sándor, que enivou 50 bolsistas para os países 
vizinhos da Hungria que têm comunidades húngaras.
Para o Brasil, novamente vieram tres bolsistas: Huszti 
Nóra, que realizou seu trabalho em Jaraguá do Sul, e 
Biró Anna e Deme Orsolya em São Paulo.

Deme Orsolya: É uma grande alegria para mim 
estar em São Paulo e com isso integrar-
me com meu trabalho na vida da 
comunidade, onde posso ocupar-me e 
conhecer crianças e adultos sensacionais, 
e trabalhar em conjunto.Através do 
programa, não apenas me desenvolvo 
como pessoa e como profissional como 
também reforço minha hungaridade. 

´́A Korösi Csoma Sándor Programról
´́Sobre o Programa Korösi Csoma Sándor
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´́A Korösi Csoma Sándor Programról
´́Sobre o Programa Korösi Csoma Sándor

Bíró Anna: Idén másodszor nyertem el az 
ösztöndíjat, bevallom csábítottak máshová 
is, de a tavalyi tapasztalataim alapján úgy 
éreztem, hogy itt van még dolgom. A már 
megismert közösség gyerekeit taníthatom, 
akiknek tudásával tisztában vagyok, 
könnyen tudok építeni a tavaly elsajátított 
ismeretanyagra, a könyvtári munkám során 
megismerhettem a könyvtárosok elgondolásait, szabályait 
és nem utolsó sorban fontos barátságok alakultak ki, amit 
nem helyettesít semmilyen más izgalmas táj. A programot 
fontosnak tartom, mivel úgy gondolom, hogy Brazília és 
az anyaország közötti kölcsönös kommunikációt erősíti, 
egymás mindennapi életébe bepillantást nyerhetnek 
egyfelől a brazíliai magyar közösség tagjai, másfelől az 
anyaországiak.

A brazíliai magyar közösségnek a mai napig nehéz 
elhinni, hogy a magyar kormány gondoskodik, törődik, 
segítséget küld számára, hiszen egy pár évvel ezelőtt 
ez elképzelhetetlen volt. Ugyanakkor a kiküldött 
fiataloknak egy óriási lehetőség megismerni más 
országot és részt venni egy kintélő magyar közösségben, 
ahol meg kell feleniük az elvárásoknak. Nagyon 
komolyan dolgoznak sok feladatot kapnak, amiről egy 
kis ízelítöt adunk: 

Bíró Anna és Deme Orsolya

Templomok kincsei, 
Magyarok kincsei

Brazília. A vallások, kultúrák és emberek sokféleségének 
országa. Nap, mint nap egzotikusan szép embereket látok 
az utcákon sétálni, akiknek ősei talán a világ négy égtája 
felől érkeztek és éppen benne egyesültek. Nap, mint nap 
találkozni a portugál hódítók katolikus templomaival, az 
afrikai vallások szét-széthagyott kellékeivel. Itt húzódnak 
meg az indiánok még el nem feledett szellemei, a japán 
bevándorlók tradíciói, a muszlim vallás gyermekei, a 
hinduizmus hagyományai. És még számtalan kincs, 
amiket a dzsungelek elrejtenek az emberi szem elől. 
 

Bíró Anna: este ano consegui a bolsa 
pela segunda vez. Confesso que me 
tentaram outros destinos, mas com base 
na minha experiência anterior, sentia 
que ainda tenho trabalho por aqui. Posso 
ensinar crianças já conhecidas, de quem 
sei o que já sabem, consigo facilmente 
construir sobre os conhecimentos de 

que elas já se apropriaram, no meu trabalho na 
biblioteca consegui entender as ideias e regras das 
bibliotecárias, e finalmente, não menos importante, 
desenvolvi amizades importantes, que nenhum 
outro assunto atraente pode substituir. Considero o 
programa importante porque entendo que reforça 
a comunicação mútua entre a Hungria e o Brasil, e 
posso tomar contato com a vida diária por um lado 
da comunidade húngara no Brasil, por outro lado da 
pátria mãe. 

Até agora, é um pouco difícil para a comunidade 
húngara brasileira acreditar que o governo húngaro 
se preocupa e envia ajuda, já que há alguns anos, 
isso era inimaginável. Ao mesmo tempo, isso é 
uma gigantesca oportunidade para conhecer outros 
países e participar de uma vida comunitária fora de 
seu país, onde devem atender às expectativas desses 
grupos. Esses jovens trabalham duro, recebem 
várias missões, das quais damos uma amostra:

Bíró Anna és Deme Orsolya
traduziu: Árpád Koszka

Tesouros das igrejas, 
tesouros dos húngaros

Brasil. O país da diversidade de religiões, culturas e povos. 
Todos os dias vejo pessoas exoticamente belas passeando 
nas ruas, cujos antepassados vieram dos quatro cantos 
do mundo e por aqui se miscigenaram. Todos os dias 
deparo-me com as igrejas católicas dos colonizadores 
portugueses, com artigos cerimoniais das religiões 
afro-brasileiras deixados nas ruas. Por aqui indígenas se 
espremem os ainda não esquecidos espíritos indígenas, as 
tradições dos imigrantes japoneses, as crianças de religião 
muçulmana, as teomitias hinduístas. E ainda inúmeros 
tesouros que se escondem nas selvas dos olhos humanos. 
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São Paulo betondzsungelében a magyar kolóniának egy 
aprócska gyöngyszeme rejtőzik a hatalmas felhőkarcolók 
között.

Anno, az 1920-as évek végén a 
Magyarországról kivándorolt 
református hívek templom-
építkezésbe kezdtek São Paulo 
Lapa negyedében. Apostol János 
lelkipásztor szervező munkájának 
köszönhetően lassan felépült az a 
kálvinista templom, amit a hívek 
tégláról téglára adtak közösen 
össze. Számos adományozója volt 
az ingatlannak. A lelkipásztor 
és  a  va l lásoktató gondos, 
rendszerező munkájának köszönhetően megannyi  
dokumentum maradt meg ebből az időszakból.

Azonban telt-múlt az idő, a hívek kiöregedtek, vegyes 
házasságok révén inkább katolikus vallásúnak keresztelték 
a kolónia tagjai gyermekeiket, unokáikat és végül szép 
lassan elfogyott a gyülekezet. A templom különféle jogi 
procedúrák miatt a brazíliai protestánsok kezelésébe 
került. A dokumentumok éveken keresztül a templom 
egy eldugott sarkában pihentek. 2015 júniusában a Körösi 
Csoma Sándor program São Pauló-i ösztöndíjasait azzal 
a kéréssel keresték meg, hogy a templom iratállományát 
rendszerezzék.

A dokumentumok nyelve magyar, a templomnak 
jelenleg nincs olyan segítsége, aki az olykor elmosódott, 
olykor Károli Gáspárt idéző archaikus magyar nyelvű 
iratokat rendszerezni tudná. Az állomány egy jó része 
összekeveredett, ezeknek átválogatása folyamatban van. 
Az iratok között találunk névsorokat, adományozó listákat, 
számlákat, jegyzőkönyveket, személyes és hivatalos 
leveleket, ajánlásokat, meghívókat, beszámolókat, a 
vallásoktatással kapcsolatos iratokat, a templom építésével 
összefüggő feljegyzéseket, újságcikkeket, névjegyeket, 
verseket és köszöntéseket.

Nekem személyes kedvencem a katolikus egyházzal 
folytatott hitvita a 1930-as évek derekáról. Illetve 
megható olvasni az 1934. október 3-án kelteződött 
köszöntőt, melynek aláírói Dr. Balogh Jenő és Dr. 
Ravasz László: “A magyarországi református egyház, a ti 
lelki édesanyátok nevében szólunk hozzátok, idegenbe, 

Na selva de concreto de São Paulo uma minúscula 
pérola da comunidade húngara se esconde em meio aos 
gigantescos arranha-céus.

No f im da  dé cada  de  20 
emigrantes reformados da 
Hungria começaram a construir 
uma igreja no bairro da Lapa. 
Graças ao trabalho liderado pelo 
pastor János Apostol construiu-se 
a igreja calvinista, tijolo por tijolo 
assentado comunalmente. Houve 
muitas doações para o imóvel. 
Como legado do gerenciamento 
e zeladoria do pastor e catequista, 
resta tamanha quantidade de 

documentos desta época.

Passado muitos anos, envelheceram-se os fieis, 
famílias de religião mista optaram por batizar na 
fé católicas suas crianças e assim a congregação aos 
lentamente foi se reduzindo. Por diversas questões 
legais, a igreja foi parar em mãos de protestantes 
brasileiros. Os documentos repousaram por décadas 
em um canto escondido da igreja. Em junho de 2015, 
as bolsistas do programa Körösi Csoma Sándor em 
São Paulo foram procuradas com o pedido de que 
organizassem a documentação da igreja.

Estando os documentos em língua húngara, não 
há na igreja quem possa organizar os registros, ora 
esmaecidos, ora citando Gáspár Károli em húngaro 
arcaico. O material misturou-se em boa parte, mas 
está sendo classificado atualmente. Em meio aos 
escritos encontramos listas de nomes, relações de 
doadores, contas, certidões, cartas pessoais e oficiais, 
sugestões, convites, relatórios e textos de catequese, 
além de anotações, recortes de jornal, notas pessoais, 
poemas e agradecimentos relacionados à construção 
da igreja. 

Meu preferido pessoal é o debate teológico com a 
Igreja Católica da metade dos anos 30. É emocionante 
ler votos datados em 3 de outubro de 1934, assinados 
por Dr. Jenô Balogh e Dr. László Ravasz: “Em nome 
da Igreja Reformada da Hungria, vossa mãe espiritual, 
nos dirigimos a vós, nossos irmão de sangue e fé 
partidos ao estrangeiro, ao distante. Gostaríamos 

A templom / Igreja
(Fotó: Bíró Anna)
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távolba szakadt véreinkhez 
és hittestvéreinkhez. 
Szeretnénk, ha ebben 
a  mi  üzenetünkben 
megéreznétek szülőföldetek 
illatát, látnátok elhagyott 
o t t h o n a i t o k  k é p é t , 
hallanátok templomaitok 
h a r a n g s z a v á t  s 
fe l i smernétek  azt  a 
közösséget, amelyben a 
vér által és hit által vagytok 
mivelünk és mi tiveletek.” 
(részlet a fent említett 
levélből).

Bíró Anna

2015. augusztus 8-án 
délután kezdte meg 

a téli szünetet lezáró, 
új féléves munkáját a 
brazíliai XIII. Szondi 
György Cserkész Csapat. 
A téli szünetet követő első 
langyos téli alkalomnak 
a Szent Imre Kollégium 
adott  otthont ,  amit 

egykor bencés magyar szerzetesek alapítottak. 

A foglalkozás első részében a kiscserkészek a Szent 
István Nap ünnepi műsorára készültek a Körösi 
Csoma Program ösztöndíjasaival. Három különböző 
dalt kellett megtanulniuk. A dalok szövege egy 
Magyarországon született gyereknek is kihívás lett 
volna, de a cserkészek jól vették az akadályokat.  
A szövegeket különféle módokon sajátították el: 
mozgásos formában, kiabálva, suttogva, csapatmunka 
révén, hol hallás után, hol leírva. Az ünnepi műsorra 
való készülést az apák napi program követte.

2015. augusztus 9-én ünnepelték Brazíliában az 
apák napját. Az apák napja, anyák napja, Bálint vagy 
Valentin nap és még néhány ilyen jellegű nevezetes 

que por meio destas saudações sentísseis o aroma 
de vossa pátria, vísseis imagens do lar deixado para 
trás, escutásseis o dobrar dos sinos de vossas igrejas e 
reconhecêsseis a comunidade, na qual vós conosco e 
nós convosco somos por  sangue e fé uma só.” (trecho 
da carta acima mencionada)
O artigo acima figurou na página do Arquivo Nacional 
húngaro.

Bíró Anna
Traduzido por Gustavo Dénes     

Meghívó fedőlapja a Szent István  
napi ünnepségre /

Convite da celebração da festa  
de Santo Estevão

13 sz. Szondi György cscs
FÉLÉV KEZDÉS, APÁK NAPJA

Grupo escoteiro 13  
sz. Szondi György

COMEÇO DO SEMESTRE,  
DIA DOS PAIS

Na tarde de 8 de agosto de 2015 começou o novo semestre 
de atividades do grupo escoteiro 13. Szondi György, 
após as férias de julho. As atividades neste primeiro dia 
ameno depois do recesso tiveram lugar no Colégio Santo 
Américo, fundado por monges beneditinos húngaro.

Na primeira parte 
do  prog rama, 
as bolsistas do 
programa Kôrösi 
Csoma Sándor 
o c u p a r a m - s e 
de preparar os 
lobinhos para a 
apresentação do 
Dia de Santo Estêvão. Tiveram que aprender três canções 
diferentes, cujas letras representariam alguma dificuldade 
até mesmo para crianças nascidas na Hungria, mas as 
ainda assim enfrentaram bem o desafio. As letras foram 
incorporadas de diferentes maneiras: movimentando-se, 
sussurrando, por meio de trabalho em grupo, em que 
tiveram que escreveram após escutar. Em seguida, houve 
programa de Dia dos Pais.
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nap sokak szerint a kereskedők, virágboltosok 
ünnepe, csak baj van vele. 

Reménység szerint ez pusztán egy erős kritika, és több, 
mint egy üzleti fogás.

A XIII. Szondi György Cserkész Csapat apák 
napi ünnepségét látva nekem kevésbé üzleties 
gondolataim támadtak. A kis csapat gyerekeinek 
anyukái finomabbnál finomabb süteményekkel 
készültek az eseményre. A gyerekek egy anyák napi 
köszöntő együttesen megalkotott átiratát énekelték el 
az apukáknak a  megszokott dallamra.

“Narancsfa ága, papaya virága
Öltözzetek új ruhába,
apák napja hajnalára illatosan.
Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik a papagájok, légy te mindig nagyon boldog
Édesapám!”

O dia dos pais foi celebrado no dia 9 de agosto. Há que 
não enxergue nada de bom em datas como Dia dos Pais, 
Dia das Mães, Dia dos Namorados e outras similares, 
representando na verdade festas dos floristas e outros 
lojistas. 

Já de um ponto de vista esperançoso esta é claramente uma 
crítica forte e que, de fato, se tratam de mais que ocasiões 
meramente mercantis. Testemunhando a celebração do 
Dia dos Pais do grupo escoteiro 13. Szondi György, pouco 
me foi evocada essa perspectiva comercial. As mães dos 
escoteiros prepararam bolos e doces um melhor que o 
outro. E as crianças apresentaram uma canção húngara 
típica para o dia das mães em uma versão adaptada. 

“Galho de laranjeira, flor de papaia
Vesti-vos com roupas novas
Para a noite do Dia dos Pais perfumadamente
Sibila a mata, sussurra a brisa
Declaram os papagaios, seja sempre muito feliz
Meu querido pai! 
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(Az eredeti szöveg anyák napjára:
“Orgona ága, barackfa virága,
Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára illatosan.
Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok légy te mindig nagyon boldog
Édesanyám!”)

Ezt követte a megérdemelt lakoma. Majd amikor 
már mindenki jól lakott, következett a játék. A 
játékokban a gyerekek apukájukkal vettek részt. 
Hol éppen szövetséget alkotva játszottak együtt, 
hol pedig a legyőzés minden erejét bevetették. A 
Napostiszt elmondta, hogy nagyon nehéz volt a 
szombati apák napi találkozóra megfelelő idézetet, 
gondolatot találni. Bevallom, én nem néztem utána 
apákkal kapcsolatos idézeteknek, de mindenképpen 
jó volt együtt lenni a cserkészekkel az apák napján. 
Bár jól tudom, a kereskedők jól járnak, jól tudom, 
azt is, hogy a nevezetes napok nem helyettesítik a 
hétköznapokat, de a közös élmények mindennél 
többet érnek. Magyarországon az apák napját június 
harmadik vasárnapján ünneplik.

Bíró Anna

Interjú

Az első alkalommal, mikor nép¬tánc 
próbára mentem a Magyar Házba, sok 
új emberrel ismer¬kedhettem meg. 
Nem is remél¬tem, hogy a megannyi 
bemutat¬kozás után mindenkinek a 
neve rögtön bevésődhetne a fejembe, 
“Józsika Bácsi” azonban egyből nem csak 
a fejembe, hanem a szívembe is belopta 
magát. A megszólítása furcsán hatott 
elő¬ször: gondoltam, hogy minden 
hasonló korú Józsefet Józsi bá¬csinak 
hívok, miért becézném őt?! Na de 
mennyi idős is Seller József bácsi? A 
megszólításánál jobban az életkora 
lepett meg, főleg, mikor azt években és 
napokban kiszámítva tudtam meg tőle. A 

(Versão original para o dia das mães:
“Galho de lilás, flor de pecegueiro,
Vesti-vos com roupas novas
Para a noite do Dia das Mães perfumadamente,
Sibila a mata, sussurra a brisa
Declaram galhos e frondas, seja sempre muito feliz
Minha querida mãe!”) 

Depois disso, o banquete merecido. Quando todos 
já estavam satisfeitos, seguiram-se jogos, dos quais 
participaram as crianças com seus pais. Ora jogaram 
em alianças, ora um com o outro com toda força. O 
responsável do dia contou que foi muito difícil encontrar 
uma citação que valesse como lema do dia. Confesso 
que não procurei citações específicas para o dia, mas 
mesmo assim foi muito bom participar da celebração 
com os escoteiros e seus pais. Sei que os comerciantes 
aproveitam, e que não à toa são esses dias alocados só em 
fins de semana, mas os momentos conjuntos fazem valer 
tudo. Na Hungria, celebra-se o Dia dos Pais no terceiro 
domingo de junho.

Anna Bíró
Traduzido por: Gustavo Dénes

Entrevista

Na primeira ocasião em que participei 
de um dos ensaios de dança na Casa 
Húngara, conheci muita gente. Nem 
esperava que aprenderia os nomes depois 
de tantas apresentações, mas o nome 
Józsika Bácsi (‘Tio Zezinho’) se firmou 
tanto em minha mente quanto em meu 
coração. De primeira, o chamamento me 
causou estranhamento: pensei que se a 
todos os József (José) desta idade chamo de 
Józsi bácsi (‘Tio Zé’), porque assumiria mais 
familiaridade com ele?! Pois e qual é mesmo 
a idade do tio József Seller? O chamamento 
me impressionou mais em função da idade 
dele, principalmente porque soube o total 
do seus anos e dias. Minha determinação 

A 101 ÉVES JÓZSIKA BÁCSI,  
A TÁNCPRÓBÁK LEGIDOSEBB  

LÁTOGATÓJA
´́

TIO JÓZSIKA, VETERANO  
DOS ENSAIOS DE DANÇA
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korábbi megálla¬pításom, hogy ilyen idős embereket 
nem szoktak becézgetni - máris értelmét veszítette, 
ugyanis nem találkoztam még vele hasonló korú 
emberrel, így semmiképp nem általánosít¬hatok.

Az utóbbi időkben gyengélkedett, hiányoltam a 
Ropogós Csárdás Együttes péntek esti próbái¬ról, 
így mindenképp meg szerettem volna látogatni. Az 
államalapításunk ünnepnapján men¬tem el hozzá 
beszélgetni, amikor egészen pontosan 101 éves és 12 
napos volt. Mondta, hogy a 100. születésnapja óta 
számolja, hogy hány napot is élt meg az adott napig, 
illetve szintén a centenáriuma óta kéri, hogy Józsika 
Bácsinak hívják őt, mert szerinte száz éves kor fölött 
az ember ismét fiatal lesz, és újraéli gyerekkorát is.

A táncpróbákra lelkesen kíséri két 
gyerekét: Bözsikét és Robertót, és 
a táncot rajongó tekin¬tettel nézi 
a zongora mellett üldögélve. Négy 
gyermeke közül az említett két 
gyermeke 2013-ban megszerezte a 
magyar állampolgárságot, amelynek 
kérvényezésétől nemcsak Robertóék, 
hanem velük együtt Józsika Bácsi is 
közelebb került a magyar közösséghez, 
és azóta, ha jó az egészsége, minden 
péntek esti táncpróbán megjelenik. 
Azt mondja, hogy a moldvai tánc a 
kedvence, mikor “ütik a földhöz a 
cipőt a táncosok”, de akkor a legjobb 
ez a tánc - mosolyog - “ha mind 
egyformán csinálja”. Józsika Bácsi fiatal 
korában aktív tagja volt a mooca-i 
magyar közösségnek, de később a távolabbra költözéssel 
megszakadtak a kapcsolatok, amelyek más emberek 
társaságában, más formában most élednek újra.

Józsika Bácsi Poroszlón, észak-Magyarországon született, 
7 éves korában Zentára költözött a családdal. 12 éves 
korá¬ban került ki anyukájával, 4 testvérével, nagyszüleivel 
és távolabbi rokonaival Brazíliába. Belgrádon keresztül 
vonattal Le Havre-ig utaztak, majd 30 napos hajóút után 
értek - további 5-6 magyar család, továbbá többnyire 
olaszok és spanyolok társaságában - Ilha das Flores-
re, anyukája barátnőjének hívására. São Paulón belül 
Moocához kötődik gyermek- és ifjúkora is: fiatalon 
ismerte meg későbbi feleségét, Lippai Erzsébetet, akinek 

prévia de não me permitir tamanha familiaridade em  
apelidos para pessoas dessa idade, nessas perdeu seu 
sentido, já que nunca conheci alguém parecido à mesma 
idade, o que me diz que não se pode generalizar.

Ultimamente adoecida, andava faltando nos ensaios 
de sextas-feiras à noite do Grupo de Csárdás Ropogós, 
então tinha vontade de ir de que qualquer maneira. Na 
celebração da fundação do estado húngaro (Dia de Santo 
Estêvão, 15 de Agosto) fui conversar com ele, quando 
completava 101 anos e 12 dias. Disse que desde seu 
centésimo aniversário, conta ainda os dias vividos até a 
data, e que também pede que todos o chamem de Józsika 
Bácsi, porque depois dos cem anos as pessoas se tornam 
jovens outra vez, revivendo suas infâncias também.

Acompanha seus dois filhos aos 
ensaios de dança: Bözsike e Roberto 
e admira as danças sentando ao lado 
do piano. Lembra que dos seus quatro 
filhos dois adquiriram a cidadania 
húngara em 2013, em função de cujos 
requerimentos não só os filhos, mas 
o próprio Józsika Bácsi também se 
aproximou da comunidade e desde 
então, se está em boa saúde, vem 
toda sexta-feira aos ensaios. Diz 
que as danças moldavas são suas 
preferidas, “quando os dançarinos 
batem os pés no chão”, mas o melhor 
é “quando todos o fazem igual”. Em 
sua juventude, Józsika Bácsi, foi 

membro ativo da comunidade húngara 
da Moóca, mas depois os contatos se 

perderam quando se mudou para mais longe, contatos 
que agora revive na companhia de outra pessoas, em 
outra forma.

Józsika Bácsi nasceu em Poroszló, com 7 anos de idade 
se mudou com a família para Zenta. Aos 12 anos de 
idade veio ao Brasil com sua mãe, 4 irmãos, avós e 
parentes mais distantes. Viajaram até Le Havre em 
trem passando por Belgrado, depois chegaram de uma 
viagem de navio de 30 dias – junto com outras 5-6 
famílias húngaras, além de italianos e espanhóis – à Ilha 
das Flores, ao convite de uma amiga da mãe. Passou  a 
sua infância no bairro da Moóca em São Paulo; quando 
jovem conheceu sua falecida esposa Erzsébet Lippai, 

Tio Józsika de 101 anos e 12 dias
 com seus  filhos  Bözsike e Roberto
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bátyja Józsika Bácsi ma¬gyar tornacsapatának vezetője 
volt. Kárpitosként dolgozott. Jelenleg Robertónak segít 
kön¬nyebb feladatokban (eladásra szánt reszelőfelületeket 
válogatni, zacskózni). 

Sokat sportolt Józsika Bácsi: a torna mellett futballozott, 
diszkoszt vetett, 7 kg-os kislabdát dobott. Később 
bokszolt, birkózott is, versenyekre is járt. Saját bevallása 
szerint nagyon jól úszott: a Tietêben tanult meg, 
később Santosban töltötte szabadideje nagy részét. A 
tenger¬parti napokra visszagondolva nagy átéléssel 
mutatta, hogy tarkójára tett kézzel hogyan is fe¬küdt a 
hullámokon.

Kérdeztem, hogy tánccal volt- e valamilyen kapcsolata. 
A régi báli emlékeket idézte fel erre, ahol a lányok 
tanították táncolni. “Gyere táncolni!” – hangzott a női 
táncba hívás. “Nem me¬gyek, mert rálépek a lábadra” 
– volt a felelet. A következőleg elhangzott “nem baj” 
reakció volt a tánc indítója. A magyar bálokban valcer, 
tangó, boleró és csárdás ment. Minden táncot más-
más lánnyal járt Józsika Bácsi, az adott tánc legjobb 
táncolóival. A csárdást “Mariská¬val” járta, és a bécsi 
keringőt nagyon szerette. Táncolni évente többször is 
nyílt lehetőség, ugyanis São Paulo kis magyar (moocai, 
ipirangai és lapai) közösségei egymást is meghívták saját 
báljukba. Józsika Bácsi szerint “akkor jó táncolni”, ha jól 
megszorítja a férfi a nőt. Ő is jól megszorította a lányokat. 
A szeme csillogott, mikor mindezekről mesélt nekem. 
Élmény volt hallgatni.

cujo irmão mais velho foi capitão da seleção húngara 
de ginástica olímpica. 

Trabalhou como estofador. Presentemente ajuda Roberto 
em tarefas mais simples (escolhe raladores destinados à 
venda, empacota).
Józsika Bácsi praticou muitos esportes: além da ginástica 
olímpica, jogou futebol, arremessou disco e bolas de 
7 kg. Mais tarde também lutou boxe, participando de 
competições. Em sua própria avaliação nadava também 
muito bem: aprendeu a fazê-lo no Tietê e praticava em 
férias, em grande parte em Santos. Rememorando os dias 
passados nas praias, demonstrou com entusiasmo como 
colocava as mãos na nuca e se deixava levar pelas ondas.

Perguntei se teve alguma experiência em particular 
com dança. Mencionou então as memórias dos antigos 
bailes, nos quais as garotas lhe ensinaram a dançar. 
“Venhar dançar” – imitou o chamado à dança feminino. 
“Não vou, porque pisarei em teu pé!” – foi sua resposta. 
A réplica “não tem problema” foi motivação para seu 
começo. Nos bailes húngaros dançou valsa, tango, bolero 
e csárdás. Ao csárdás ia com a “Mariska” (Mariazinha), 
e gostava muito da valsa vienense. Cada ano havia mais 
de uma oportunidade para dançar, inclusive as diferentes 
comunidades húngaras de São Paulo (Moóca, Ipiranga 
e Lapa) convidavam umas as outras aos seus bailes. De 
acordo com Józsika Bácsi, é bom dançar se o homem 
aperta bem a mulher. Ele também apertava bem as 
garotas. Seus olhos brilharam ao me contar sobre tudo 
isso. Foi um aprendizado ouvir.

60 éves házassági évfordulója  /
Bodas de 65 anos

Józsika bácsi családja / Família de Tio Józsika
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Sokat gondolkoztam azóta is, hogy a 
szép életkorának lehet-e még valami 
rejtélye a sport, továbbá vidám és 
pozitív életszemlélet mellett. “Sose 
veszekedtem”, – említette meg 
egyszer… Talán lehetne ilyesmivel 
is próbálkoznunk, hátha beválik, 
és a 100. születésnapunk után mi is 
napokban számolhatjuk korunkat és 
becéztethetjük magunkat. 

– a talán egyszer majd egy “Orsika 
néni”-vé váló (?) – 

Deme Orsolya

Magyar néprajzi előadás  
Magyar nyelven

Desde então estive refletindo 
bastante sobre se à sua melhor idade 
restaria ainda alguma chance de 
esporte, paralelamente à filosofia 
de vida alegre e positiva. “Nunca 
me meti em discussões” – lembrou 
ainda uma vez... Talvez, poderíamos 
experimentar algo do tipo, se 
ao completarmos 100 também 
começarmos igualmente a contar os 
dias de vida e insistirmos em sermos 
chamados pelo apelido.    
– possivelmente uma futura Orsika 
Néni (Tia Ursulazinha)

Orsolya Deme
Traduzido por Gustavo Dénes

Curso de Etnografia 
da Hungria

Józsika bácsi házassága / Casamento 

Néprajz tanfolyam II/1. - Magyar néprajzi előadás magyar nyelven 
Szeptember 13 –Téma: Kis-Magyarország néprajza
Néprajz tanfolyam II/2. - Magyar néprajzi előadás magyar nyelven 
Szeptember 20 – Nagy-Magyarország jelenleg határon túli területeinek néprajza
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Szeptember 13. és 20. napján 3-3 órás néprajzi 
tanfolyam tartására került sor. Az első alkalommal a 
magyar népszokásokat, hagyományokat beszéltük át 
a téli ünnepkörrel kezdve az egyes hónapok, ünnepek 
sorba vételével, illetve a munkaünnepekhez és az élet 
fő ünnepeihez (születés, esküvő, halál) kapcsolódó 
szokások bemutatásával. Ezt követően Magyarország 
néprajzának néptánc-és népzene-központú 
elemzésére került sor az egyes táncdialektusok 
tanulmányozásával.

A második alkalommal a népzene - és néptánckutatás, 
illetve gyűjtés általános kérdéseiről beszélgettünk, 
kiemelve Bartók Béla, Kodály Zoltán és Martin György 
munkásságát. A néptánc és népzene további elemzését 
a jelenleg határon túli magyar lakta területekkel 
(Felvidék, Erdély, Partium, Szlavónia, stb.) folytattuk 
ez alkalommal. Moldváról Bíró Anna tartott előadást, 
melynek során korábban ezen a területen végzett 
antropológiai kutatásáról prezentált. A tanfolyam 
során alkalma volt a jelenlévőknek hozzáfűzni az 
előadásokhoz egy-egy saját személyes élményt az éppen 
tárgyalt tájegységekhez, falvakhoz kapcsolódóan.

A klasszikus zene és népzene összefonódásaként 
fonto s na k  t ar tot t am  hang s z e re s  z e né ve l 
illusztrálni Bartók Béla Román népi táncok c. 
művét zongorajátékkal, illetve az eredeti népzenei 
dallamok zenekari változatának bejátszásával. Az 
előadások során egyébként térkép-illusztrációk, 
fotók bemutatásán túl eredeti táncanyagok vetítésére 
és magyarországi táncegyüttesek, táncos szólisták 
műsorszámainak lejátszására került sor. Közösen 
is énekeltünk népdalokat, ami vidám hangulatot 
varázsolt. Az előadásokhoz kapcsolódóan a magyar 
táncdialektusokról és népzenéről magyar és angol 
nyelven összeállítás készült, amit a jelen lévők 
hazavihettek. Aki szeretne hozzájutni elektronikus 
változatban, jelezze az orsolya.deme@gmail.com 
címen.

Deme Orsolya és Biró Anna

O  curso  abordou tanto a Hungria Atual quanto a Grande 
Hungria falando do mapa, costumes, música, dança, 
arquitetura e tradições das diferentes regiões.

Nos dias 13 e 20 de setembro, um curso de iniciação à 
etnografia húngara teve lugar. No primeiro dia, passamos 
em revista os costumes tradicionais e tradições, desde os 
costumes de inverno, passando pelas festas e costumes 
laborais até os eventos da vida (nascimento, casamento, 
falecimento). Na sequência uma introdução às danças 
e músicas típicas de cada região, mostrando os vários 
dialetos e manifestações de dança. 

No segundo dia do curso, abordamos as questões básicas 
da pesquisa etnográfica, com foco nos trabalhos de 
Bartók Béla, Kodály Zoltán e Martin György. Também 
apresentamos alguns princípios da etnografia nas regiões 
vizinhas da Hungria que têm comunidades húngaras 
(Felvidék, Erdély, Partium, Szlavónia, etc). Quem falou 
sobre Moldova foi Anna Biró, que já havia desenvolvido 
pesquisas antropológicas nessa região. Durante as 
apresentações alguns presentes também se manifestaram 
com experiências e vivências que tiveram ao visitar as 
regiões mencionadas. 

Para ilustrar a interação existente entre a música 
popular folclórica e a música clássica, achei interessante 
apresentar algumas composições de Bartók Béla como 
as Danças Romenas, tocadas ao piano e as versões 
originais das melodias arranjadas para orquestra. As 
apresentações foram também ilustradas com fotos e 
mapas das regiões, ou ainda com filmes e vídeos de 
grupos de dança e de tomadas de danças das pesquisas 
originais em campo.

Com relação ao curso foi preparado um material 
em húngaro e ingles que os presentes puderam levar 
consigo. Quem desejar ter a versão eletrônica desse 
material pode solicitá-lo diretamente pelo email 
orsolya.deme@gmail.com

Deme Orsolya e Biró Anna
traduziu: Árpád Koszka
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Dia de escotismo e Fogo da Solidariedade
Cserkésznap és szolidáritás tuz´́

2015. szeptember 15-én került megrendezésre 
a São Pauló-i Embu Cserkészparkban a 

Szolidaritás Tűz és cserkésznap.  

Az első Szolidaritás Tüze napját a Magyar 
Cserkészszövetség az 1933-as gödöllői cserkész 
világtalálkozón rendezte meg. Eleinte Magyarországon 
és a magyar ajkú területeken gyújtottak lángokat: 
Gödöllőn, a Hargitán, a Bakonyban, a Tátrában, 
a Mecsekben és Szabadkán. Tizenkét évvel 
ezelőtt ezt a kezdeményezést a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség megújította, ezzel hagyományt 
teremtve ma Japántól egészen az Egyesült Államokig, 
mindenhol megemlékeznek a világ magyar cserkészei 
a szolidaritás ünnepéről. 

Budapesten a tűzijátékkal azonos időben gyújtották 
meg a cserkészek a fényeket.  Ebbe a láthatatlan, 
de mégis erős hálóba kapcsolódott be a brazil 
csapat immár sokadik alkalommal. Az aktív 
cserkészek reggeltől elkezdték a terepet berendezni 
a cserkésznaphoz méltóan. Sajnos az időjárás még 
magyar viszonylatban is igen hűvös volt. Ugyanakkor 
mégis szerencsénk volt, hiszen az eső elkerülte az 
eseményt! Kora délután, amikor már a ponyvákat 
megerősítették, figyelve az időjárás fenyegetésére, a 
gallyak és faágak összeszedése után, a kiscserkészek 
az esti tábortűz melletti szereplésre készültek.

A három új, kitüntetéssel végzett őrsvezető, Derani 
Panni, Kiss Árpi és Kokron Olivér, friss lendülettel 
vágott bele a munkába.   
  
A napot az “A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ” keretmese 
szőtte át. A három őrsvezető bábokkal, míg a 
parancsnokok és segítőik jelmezbe bújva jelenítették 

O evento aconteceu no dia 15 de setembro de 2015 no 
Parque Escoteiro de Embu, na cidade de São Paulo. 

O primeiro Dia do Fogo da Solidariedade foi organizado 
pelo Associação dos Escoteiros Húngaros em 1993, 
durante o Jamboree que aconteceu em Gödöllő. 
Originalmente, só se armaram esses fogos de conselho de 
solidariedade na Hungria e nas regiões de fala húngara: 
Hargita, Bakony, Tátra, Mecsek e Szabadka. Porém, há 
doze anos, a iniciativa foi renovada pela Associação dos 
Escoteiros Húngaros no Exterior, e com isso uma nova 
tradição nasceu: desde o Japão até os Estados Unidos, em 
todos os lugares onde houver escoteiros húngaros, a data 
será lembrada.

Em Budapest, os fogos de conselho foram acesos 
simultaneamente aos fogos de artifício que comemoram 
o dia de Santo Estêvão. O Grupo escoteiro húngaro 
brasileiro já vem se juntando há anos a essa rede invisível, 
porém de muita energia.

Os escoteiros já começam a organizar o local logo de 
manhã, para torná-lo adequado à festa. Infelizmente 
porém, o clima estava frio mesmo para os padrões 
húngaros. Ainda assim, tivemos sorte, porque a chuva 
desviou da festa! Logo depois do almoço (quando as lonas 
já estavam estendidas e esticadas face à ameaça do tempo 
e as madeiras e galhos já estavam acumulados para o fogo 
da noite, os escoteiros começaram a se preparar para os 
números que apresentariam à noite.

Os três novos chefes de patrulha recentemente promovidos 
(Panni Derani, Árpi Kiss e Olivér Kokron) se entregaram 
com gosto à tarefa de ajudar seus pupilos. A lenda do 
“Pastor de olhos de estrela” foi o tema da festa. Os novos 
chefes encenaram a estória com bonecos, enquanto os 
seniors e seus ajudantes a encenaram com fantasias. 

O dia teve também corridas de obstáculos, guerra de 
números e aula de canções folclóricas. Um dos Diretores 
da Associação Beneficente, Árpád Koszka e sua esposa 
Zsuzsanna prepararam um dos pontos altos do dia: o 
insubstituível “gulyásleves”, para cuja preparação os pais 
dos escoteiros se entusiasmaram em ajudar. 

Durante o festivo fogo de conselho, inúmeras canções 
folclóricas foram entoadas. Durante o fogo de conselho 
foi também oficialmente anunciado que Esther Tóth 
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assumiu novamente a chefia regional da Associação dos 
Escoteiros Húngaros no Exterior tendo Diana Fekete 
como sua substituta. Também foi divulgado que Gustavo 
Dénes passa a responder pelos assuntos locais do Instituto 
Balassi.

A Chefe do Grupo Lizi Santucci também recebe os 
agradecimentos pela entusiasmada organização do 
evento!

Anna Biró
traduziu: Árpád Koszka

meg a mesét. A napot akadályverseny, számháború és 
énektanulás színesítette. A Brazíliai Segélyegylet egyik 
vezetője, Koszka Árpád és felesége, Koszka Zsuzsanna 
készítették a cserkésznap egyik fénypontját, az 
elmaradhatatlan gulyáslevest. Az aktív cserkészek 
szülei nagy örömmel besegítettek ebbe a munkába. 
A tűzgyújtás ünnepélyes keretek között zajlott egy 
fonót is felülmúló mennyiségű népdal kíséretében. 
A tábortűznél hivatalosan kihirdették, hogy Tóth 
Eszter ismét átvette a KMCSSZ brazíliai körzeti 
parancsnokságot, helyettese Fekete Diana lett. A 
Balassi Intézet ügyeiért Dénes Gusztáv felel. Ezúton 
is köszönet a csapatparancsnoknak, Santucci Lizinek 
a lelkes szervezésért!

Bíró Anna
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Revolução
Forradalom

1956-ban 21 éves 
voltam, egyetemista 

Budapesten,
EMLÉKEZIK A NYOLCVAN  

ESZTENDOS MELOCCO MIKLÓS  
KOSSUTH-DÍJAS SZOBRÁSZ,  

A NEMZET MUVÉSZE.

Október 23-án, amikor is végül engedélyezték a 
felvonulást, a főiskola is fölvonult. Odamentünk 

a Petőfi-szoborhoz, a Belvárosi plébániatemplom és az 
Erzsébet-híd roncsa között álltunk meg: nem fértünk 
el, nem lehetett továbbmenni. Ez azért számít, mert így 
a szobortól úgy 100 méterre, talán többre voltunk. Ott 
lakott Sinkovits,  lehívták, mondjon verset. A szobor 
talapzatára állt, mint egy hordószónok, egy fejnyit 
kimagaslott a tömegből, de nem hallhattuk rendesen 
a templom előtt. Először elmondta Batsányinak A 
Franciaországi változásokra című versét. “Vigyázó 
szemetek Párizsra vessétek!”. Értetlenség. “Poznań!”, 
hangzottak a bekiabálások. 

Utána jött az értelmes beszéd, amit mi nem Nemzeti 
dalnak hívtunk, hanem Talpra magyarnak. Ott a 
szólót mondta Sinkovits, akit hallani véltünk, mert 
tudtuk a verset. Az esküt a tömeg mondta mindig. 
Az abszolút tiszta beszéd, a tömegnek való veszélyes 
pillanatokban, ráadásul goromba: “sehonnai bitang”. 

“Em 1956 eu tinha  
21 anos e era universitário  

em Budapest”,
RELEMBRA O ESCULTOR  

MIKLÓS MELOCCO,  
DE OITENTA ANOS,  

GANHADOR DO PRÊMIO 
KOSSUTH, ARTISTA DA NAÇÃO.

Em 23 de outubro, quando finalmente liberaram a 
realização de manifestações populares, a faculdade 

também saiu às ruas. Fomos para a estátua de Petõfi, 
mas paramos entre os escombros da ponte Erzsébet 
e a Igreja da capelania do Centro: não cabia mais 
ninguém, era impossível avançar. Isto é importante 
porque a uns 100 metros da estátua, erámos muitos  e 
ali vivia Sinkovits (Imre Sinkovits, importante ator na 
época N.T.). Pediram que ele descesse, que recitasse 
versos. Ele subiu à base da estátua, como um orador 
de praça. Sua cabeça sobressaía ligeiramente da massa, 
mas não podíamos escutá-lo desde a igreja. 

Primeiro ele recitou um poema de Batsányi (János 
Batsányi poeta húngaro do sec XVIII) chamado “Às 
mudanças na França”, cujo último verso é “Voltem 
seus olhos vigilantes para Paris”. Incompreensão. 
“Poznan” pedia a massa (alusão ao levante polonês 
em junho daquele mesmo ano. N.T.). Em seguida 
recitou o verso, que nós não chamávamos de “Hino à 

´́

´́



19

Híradó

Nação”, mas de “Levantai, húngaros” (trata-se de um 
verso de Petőfi que exorta a nação húngara contra 
o imperialismo dos Habsburgos, e que é tomado 
desde então como uma incitação à resistência. N. 
T.). Sinkovits declamava a poesia e nós queríamos 
escutá-lo, apesar de a conhecermos. O juramento 
do refrão era entoado pela massa. O texto límpido, 
os momentos ameaçadores para a multidão – e de 
quebra, rudes: “...indivíduo execrável...” (na poesia, 
se refere ao que não luta pela pátria N. T.). Sei como 
é o bom poema: é aquele que alinha imediatamente 
a alma de quinhentas mil pessoas em uma única 
direção, engaja e entusiasma. 

Dali, a turba foi para a estátua de József Bem 
(lendário general polonês que lutou com os húngaros 
contra a coalização russo-austríaca na guerra de 
independência de 1848-49 N.T.), em meio a gritos 
de “viva Poznán, viva revolução polonesa, vivam os 
trabalhadores”. (saudação às passeatas na Polônia 
contra o domínio russo com que os húngaros 
simpatizavam . N.T.). Na verdade, a revolução não 
começou de forma consciente. Um policial não podia 
aderir a um “vivam os trabalhadores”.

Mais tarde, no Parlamento, os gritos de “abaixo a 
estrela vermelha!” e os “russos para casa!” eram 
resultado do aumento da ousadia dos manifestantes. 
Os manifestantes queriam Imre Nagy, um político 
que consideravam decente.  (Durante seu governo...) 
Em 1953 o campo de concentração de Recsk havia 
sido desativado, os realojamentos forçados haviam 
sido suspensos. Provavelmente havia outros líderes 
respeitáveis, mas o povo só conhecia o nome de Imre 
Nagy. Ele estava no interior do país, mas chegou  em 
umas três horas. Quando ele apareceu por volta de 
sete da noite ao Parlamento, foi recebido com uma 
grande ovação, mas nesse momento a estrela vermelha 
da cúpula do edifício já tinha sido apagada. Sentíamos 
que temos poder! Foi só pedir, e pronto: a estrela 
estava apagada. Todos queriam o pronunciamento 
de Imre Nagy. Ele começou com “Camaradas!” 
(equivalente de Companheiros, cumprimento usado 
no comunismo. N. T.) Os manifestantes não gostaram, 
mas o que poderia ele ter dito: “Senhoras e senhores”? 
– havia dez anos que esse vocativo estava proibido. 
Imediatamente, veio a grita: “Para Gerő!” Porém a 
fala desarticulada de Ernő Gerő não aconteceu. O 

Tudom, hogy milyen a jó vers: ami egyszerre 
ötszázezer ember lelkét egy irányba megszépíti, 
figyelmét leköti és lelkesíti. Az utolsó versszak után, 
“hol sírjaink domborulnak”, elcsendesedett a tömeg, 
csendben fejeződött be ez a tüntetés. 

A tömeg ment a Bem szoborhoz “Poznań, lengyel 
forradalom, éljenek a munkások” kiabálások között, 
tudniillik rengeteg sztrájk volt. Nem az értelmiség 
kezdte istenigazából a forradalmat. Az “éljenek a 
munkások”-ba egy rendőr nem köthetett bele. 

A Parlamentnél később “le a vörös csillaggal”, “ruszkik 
haza”, ott már önmagától bátrabb lett a tömeg. Egyetlen 
rendesnek vélt nevet tudott akkor a tömeg: Nagy Imre. 
’53-ban megszűnt Recsk, megszűntek a kitelepítések, 
biztosan volt más nagytekintélyű ember is, de a nép csak 
Nagy Imre nevét tudta. Három óra alatt lehetett odacibálni 
a Parlamentbe, valahol vidéken volt. Amikor 23-án este 7 
óra körül megérkezett a Parlamenthez, hatalmas ováció 
fogadta, akkor már a Parlament kupolájának tetején 
kioltották a vörös csillagot. Úgy éreztük, hogy hatalmunk 
van. Ilyet mondunk és tessék, elalszik.

Mindenki idézi Nagy Imrét. Úgy kezdte, hogy “Elvtársak!” 

Revolução
Forradalom
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povo vaiou os dirigentes comunistas como Rákosi, 
Gerő, Mihály Farkas, todos eram objeto de aversão 
por parte da população.

Imre Nagy recebeu os manifestantes três ou quatro 
dias depois, aceitou ser o primeiro ministro e assim 
se colocou ao lado da revolução. Por isso mesmo o 
executaram. Um historiador inglês declarou que só 
conheceu um comunista decente no século XX, que 
foi Imre Nagy. Ele se torna herói quando no momento 
de sua execução, diz: “Não quero piedade”. Ele era um 
homem íntegro, decente, honesto, entendeu o desejo 
de um povo, ele faz parte desse povo, então fica a 
seu lado, e ali ficou até o final. Esta é sua história. Se 
alguém atualmente, historiador ou qualquer outro, 
procura algo mau nele, é porque não entende o âmago 
da questão: se alguém se deixa martirizar e escolhe 
esse caminho, e não negocia, isto deve ser um dado 
importante para o historiador, e ainda mais o são suas 
últimas palavras.

Acreditamos cegamente na revolução, e não 
totalmente sem fundamento. Na verdade, o Cremlin 
não desejava o confronto. A saber, 1956 custou caro 
para Moscou, pois dali em diante, desde carvão, 
passando por petróleo e comida, tudo foi trazido para 
cá, para o socialismo não desmoronar: não queriam 
que houvesse outra rebelião. Quando em dezembro 
de 1956 houve a manifestação das mulheres, não 
cometeram nenhuma atrocidade, simplesmente 
deixaram-nas ir para suas casas. Empurrando seus 
carrinhos de bebê... 

“Para mim, a mais importante manifestação artística 
é a extraordinária poesia húngara. Eu a tomo mais a 
sério e gosto mais dela que da escultura ou da pintura. 
A considero mesmo mais que a música, com uma 
exceção: a abertura “Egmont” de Beethoven, porque 
ela me lembra 1956. Ela me agrada tanto quanto uma 
poesia húngara. Muitas vezes veio à tona a questão: 
como Beethoven sabia que essa seria a música do 
23 de outubro? Quando uma estação de rádio está 
desorientada, toca música clássica. Em 23 de outubro 
daquele ano, alguém colocou esta música para tocar, 
e periodicamente, a repetia. Por este motivo, cresceu 
junto com a revolução naquele dia, mas por outro 
lado, é tão bonita que merece ser tocada nessa data”.
O escultor Miklós Melocco nasceu em Roma. Durante 
um período viveu em Berlim, depois, a família voltou 

Mentségére szólva, mit mondhatott volna? Hölgyeim és 
uraim? Nem volt divat már vagy tíz éve. Amit nem szoktak 
idézni: “szóval ugye kinek szól  a füttykoncert?” Azonnal, 
mert őt választotta a tömeg, jött az üvöltés: “Gerőnek”. 
Pedig még Gerő csőcselékező beszéde nem hangzott el, de 
hát Rákosi, Gerő, Farkas Mihály közutálatnak örvendtek.

Nagy Imre körülbelül három-négy nappal később fogadta 
el a tömeget, fogadta el, hogy ő legyen a miniszterelnök, 
akkor állt a forradalom pártjára. Ezért is végezték ki. Egy 
angol történész nyilatkozta, hogy egyetlenegy rendes 
kommunistáról tud a huszadik században, az Nagy Imre.

Nagy Imre ott válik megfoghatatlanná, amikor ezt mondta 
a kivégzése előtt: “kegyelmet pedig nem kérek.” Magyarul, 
tiszta, rendes ember volt, rájött arra, hogy egy nép mit 
akar, ennek a népnek ő tagja, melléjük állt, és mellettük 
ott is maradt. Ez az ő története. Ha valaki mostanában, 
történész, vagy akárki, valami rosszat igyekszik keresni 
róla, nem érti a lényeget: hogy valaki mártírrá válik, és 
ezt vállalja, s nem alkudozik, ez a történésznek egy adat, 
holott ez annál több: az utolsó megnyilatkozás. 

Vakon hittünk a forradalomban, és nem teljesen 
alaptalanul. Tudniillik a Kreml nem akart ribilliót. 
Például Moszkvának sokba került ötvenhat, mert utána 
széntől kezdve olajig, ennivalóig, minden jött ide, hogy 
ne dőljön össze a szocializmus: nem akartak még egy 
ribilliót. Amikor decemberben a nők tiltakozása volt, 
nem volt ellenük semmi disznóság, épen hazamehettek. 
Babakocsit toltak…

“A legfontosabb szellemi termék nekem minden 
művészet közül a nagy magyar költészet. Jobban tetszik, 
komolyabban veszem, mint a szobrászatot, vagy a 
festészetet. A zenénél is komolyabban veszem. Egy-
egy kivétel van: az Egmont-nyitány, mert arról 1956 
jut eszembe. Az tetszik annyira, mint egy magyar vers. 
Beszélgettünk is sokszor arról, vajon honnan tudta 
Beethoven, hogy ez lesz október huszonharmadika 
zenéje? Ugyanis mikor tanácstalan egy rádió, komolyzenét 
játszik. Ezt 1956. október 23-án a Rádióban valaki föltette, 
s időnként visszatette. Egyrészt emiatt nőtt össze a 
forradalom kitörésének napjával, másrészt olyan szép, 
hogy megérdemli, hogy október 23-án ő szóljon”.

Melocco Miklós: Rómában született, egy ideig 
Berlinbe költöztek, majd hazatértek Magyarországra. 

Revolução
Forradalom
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para a Hungria. Miklós estudou 
em colégio de padres em Budapest. 
Seu pai János Melocco era um 
jornalista católico que entre 1947 e 
1950 foi co-editor da publicação O 
Homem Novo (Új Ember). Foi preso 
pelos comunistas, e foi condenado 
à morte no processo que se seguiu. 
Foi enforcado em 22 de fevereiro 
de 1951. O até então pacífico 
entorno da família se esvaiu. 
Miklós continuou seus estudos 
com dificuldades econômicas, 
trabalhando como limpador de 
neve, coveiro e ajudante geral. 
Candidatou-se três vezes para a 
Faculdade de Artes, mas não foi 
aprovado pelas questões políticas 
que haviam condenado seu pai. 
Finalmente foi aceito em 1955 e 

diplomou-se em 1961. Desde 1981 vive e produz na 
região de Zámbék. É prestigiado professor na Faculdade 
de Artes da Hungria e desde 1992 é membro da 
Academia Húngara de Artes sendo que desde 1995 é 
membro da presidência.

Entrevista concedida por Miklós Melocco aos 80 anos 
para o “Magyar Nemzet

 Traduziu: Árpád Koszka

OBRAS DO ESCULTOR 
MELOCCO MIKLÓS:

Budapesten Melocco Miklós 
egyházi iskolába járt. Apját, 
Melocco Jánost, aki katolikus 
újságíró, 1947-től 1950-ig az Új 
Ember folyóirat segédszerkesztője 
volt, a kommunisták elfogták, s az 
1950-ben tartott koncepciós perben 
halálra ítélték. 1951. február 22-
én akasztással végezték ki. Így 
az addigi békés családi háttér 
szétzilálódott. Anyagi gondokkal 
küszködve járt gimnáziumba, 
a tanulás mellett dolgozott, volt 
hómunkás, sírásó, segédmunkás. 
Három sz or  j e l e ntk e z e t t  a 
Képzőművészeti  Főiskolára, 
az első két alkalommal polgári 
származása miatt elutasították.

1955-ben vették fel a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolára 1961-ben mestereknél 
végzett. 1970-től a kecskeméti művésztelepen is 
élt családjával, majd a budapesti Dózsa György 
úti műteremben dolgozott. 1981-től Zsámbékon 
telepedett le, azóta is itt él és alkot. 1990-től a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára. 
1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 1995-
től elnökségi tag.

A 80 éves Melocco Miklós “Magyar Nemzet”-nek 
tartott interjú. 

MELOCCO MIKLÓS SZOBRÁSZ 
MUVEIBOL:´́ ´́

Revolução
Forradalom
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Szent István 
koronázási szobra 

az Esztergomi 
Bazilikánál

Széchenyi IstvánRadnóti Miklós Deák Ferenc

Revolução
Forradalom
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Könyves Kálmán Szabadegyetem
Universidade Livre Kálmán Könyves

A Casa Húngara estava cheia para este evento da 
Universidade Livre. A curiosidade era grande, já 

que nossa estávamos incomodados que falem mal de 
nós, mostram nosso país na TV, nos jornais e na Internet. 
Enquanto isso, nos informávamos sobre os compromissos 
com a União, víamos a prontidão e postura de nossos 
guardas de fronteira e a onda incontrolável de imigrantes, 
e nos surpreendíamos que a Europa continuava muda, 
sempre muda. Quase um mês havia passado e só muitas 
negociações, sem resultado.
Estarmos todos juntos ali foi muito bom, estávamos 
unidos, nos preocupávamos com nosso país, queríamos 
reverter os pronunciamentos contra a Hungria. Aliviados, 
fomos colocados a par que o nosso Embaixador tinha 
sido ouvido pela mídia brasileira, que os jornais haviam 
reproduzido suas explicações (que também apareceram 
na Internet)
Não importava, quem veio quando da Hungria, que 
religião tinha, que visões políticas compartilhava, só 
importava mesmo uma coisa: defender nossa pátria.

Foi muito bom sentir-se húngaro nessa apresentação do 
Szabadegyetem! 

Orsolya Deme
traduziu: Árpád Koszka

Ezen a Könyves Kálmán Szabadegyetemi programon 
teltház volt. Nagy volt az érdeklődés. hiszen mindennapi 

életünket felzaklatta, hogy rosszat mondanak, mutatnak 
hazánkról a TV-ben az újságokban, az interneten. 
Közben tájékozódunk az uniós elkötelezettségről, látjuk 
határvédőink felkészültségét,  helytállását és a bevándorlók  
megfékezhetetlen áradatát  és megdöbbenünk, hogy 
Európa csendes, újra csendes.  Lassan egy hónap telt el 
és csak tárgyalgatnak, eredmény nélkül.
Jó volt együtt lenni, egyek voltunk, aggódtunk hazánkért,  
meg akartuk fordítani a hazánk elleni kinyilatkozásokat. 
Megkönyebbülve hallgattuk, hogy nagykövetünket 
meghallgatta a brazil média, hogy az újságok is leközölték 
magyarázatát, az interneten is olvashattuk. 
Nem számított, hogy ki mikor hagyta el hazánkat, hogy 
milyen vallású, milyen politikai nézetű, csak egy számított; 
megvédeni hazánkat.

Jó volt magyarnak lenni ezen a szabadegyetemi 
előadáson!

Deme Orsolya
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Comemoração 23 de outubro em São Paulo
Oktober 23 Megemlékezés São Pauloban 

No dia 25 de 
o u t u b r o , 

um domingo, 
n o  C o l é g i o 
Santo Américo, 
em São Paulo, 
a Comunidade 
H ú n g a r a  s e 
reuniu uma vez 
mais em memória 
à  R e v o l u ç ã o 
d e  1 9 5 6 .  A 
prog ramação, 
rica e variada, contou com as ilustres presenças dos 
senhores Norbert Konkoly, Embaixador da Hungia 
no Brasil e Maris Zsolt, Cônsul da Hungria em São 
Paulo, que também conduziram e celebraram, em um 
evento solene, a entrega da cidadania húngara aos novos 
cidadãos da comunidade.

O lado cultural teve as apresentações do Grupo Pántlika 
que trouxe danças de Kalocsa e do pianista Thiago 
Araújo, que interpretou peças de Béla Bartók.

Tivemos também Dömötör Gábor que conduziu 
uma breve apresentação sobre o magyar cserkészet 
no mundo (=escotismo húngaro), passou um vídeo 
sobre o Jubi tábor dos EUA e depois, juntamente com 
a sua Senhora, condecorou as pessoas que mais se 
envolveram e colaboraram nas atividades do ano de 2014. 
 

Október 25. vasárnap, a Szent Imre Kollégiumban, 
telt auditoriummal,  megtartottuk az 1956-os 

Forradalom és Szabadságharc megemlekézesi ünnepélyt. 
Nagyon gazdag és változatos műsorban vettünk részt. 
A Brazil himnusz meghallgatása után, Írofy Zsolt Atya 
pár szóval köszöntötte a nézöközönséget két nyelven, 
ami után megkezdödött a műsor. Megnyitás alkalmábol, 
Konkoly Norbert Ur, a Braziliai Magyar Magykövet 
ünnepi beszédet tartott. 

A gazdag és látványos műsorhoz tartóztak a Pántlika 
Néptáncegyütes Kalocsai táncokkal; Thiago Araujo 
zongoramüvesz, Bartók müvekkel; és a Szondy György 
Cserkészcsapat nagyon megható és szép bemutatójával 
az 1956-os forradalomrol, Biró Anna és Orsolya Deme 
közremüködésével, akik a Magyarországi Körösi Csoma 
Sándor Program révén vannak Braziliában.

Megtekintettünk, szintén, egy dokumentum 
videofilmet, amit Piller Mátyás készített a saját 
PillerProductions cége révén.

New York-bol frissen érkezett, Dömötör Gábor, a Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség alelnöke és Intézöbizotságnak 
Elnöke is köztünk volt.  Egy rövid elöadással a Magyar 
Cserkészet fontosságárol beszélt. Beszédjét az idei 2015-
ös augusztusi Felmoore-ban tartott Jubi Tábor videójával 
színesítette és befejezűl felhivta színpadra és névszerint 
kitüntette azokat akik 2014-ben közreműködéssükkel 
sokat segítettek a Braziliai Magyar Cserkészetnek. 
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Em seguida, houve um vídeo produzido por Piller 
Mátyás, (Piller Productions) sobre o forradalom de 
1956 (Revolução de 1956) e também tivemos uma 
apresentação muito bonita dos cserkészek (escoteiros) 
e por último os honosítások (naturalizações). Francisco 
Montano Filho (Ferkó) recebeu uma condecoração especial 
(Cruz de Ouro de Mérito) vinda do Presidente da Hungria, 
János Ádler, em reconhecimento à sua dedicação e trabalho 
em prol da comunidade húngara em São Paulo. Depois 
de receber a condecoração, ele agradeceu com um breve 
discurso em húngaro e português, em que suas palavras não 
conseguiram esconder sua emoção.

A seguir, o nome dos que foram homenageados por 
Gábor Dömötör e sua esposa, Dömötörné Hársi Sarolta:
Mérő Santucci Lizi
Koszka Kiss Tamás
Fekete Nuñes Diana
Szabó Yamashita Yuri 
Fekete Nuñes Diana
Fekete Nuñes Caroline
Ráth Bircák Patrícia
Voeroes Dénes Gusztáv
Mérő Santucci Elisabeth
Tóth Piller Mátyás
Tóth Piller Krisztina
Kiss Aliz
Hársi Ernő
Pillerné Tirczka Éva
Kokronné Vámos Edith
Kokron Sándor
Kokronné Oberding Katia
Deraniné Jármy Andrea
Derani Antonio Carlos
Dobozy Michaela
Tóth Rőmer Eszter
Dömötörné Hársi Sarolta

Catarina Zágon
traduziu: Árpád Koszka

Francisco Montano Filho, a magyar közösségen belül 
Hegyi Ferkó-nak ismert,   külön díjat kapott a Magyar 
Köztársasági Elnöktöl, János Adler-tol, elismerve az 
odaadását és folyamatos szociális munkáját a São paulói 
magyar közösség iránt. Ferkó az Arany Érdemkeresztet 
kapta meg. Befejezésűl a honosítás szertartás lett 
megtartva, ahol az új magyarok ünnepélyes, eskűtétel 
után, megkapták magyar állampolgárságukat. 
A Magyar Himnusz meghalgatásával és majd egy kis 
cocktail-al az auditórium elöterében, véget ért az idei 
oktober 23-i megemlékezési ünnep.

Megtiszteltek megjelenésükkel: Konkoly Norbert Úr, a 
Braziliai Magyar Nagykövet ; Maris Zsolt Úr, a São Paulói 
Magyar fökonzul; a jelen Magyar Diplomacia Testület; 
Priscila Specie, São Paulo Városháza Kabinet fönöke és a 
Tanácsnok Antonio Freitas.

Akiket kitüntetett Dömötör Gábor és neje Dömötörné 
Hársi Sarolta:
Mérő Santucci Lizi
Koszka Kiss Tamás
Fekete Nuñes Diana
Szabó Yamashita Yuri 
Fekete Nuñes Diana
Fekete Nuñes Caroline
Ráth BIrcák Patrícia
Voeroes Dénes Gusztáv
Mérő Santucci Elisabeth
Tóth Piller Mátyás
Tóth Piller Krisztina
Kiss Aliz
Hársi Ernő
Pillerné Tirczka Éva
Kokronné Vámos Edith
Kokron Sándor
Kokronné Oberding Katia
Deraniné Jármy Andrea
Derani Antonio Carlos
Dobozy Michaela
Tóth Rőmer Eszter
Dömötörné Hársi Sarolta

Zágon Katalin

Comemoração 23 de outubro em São Paulo
Oktober 23 Megemlékezés São Pauloban 
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Entrevista com o Cônsul Geral da Hungria em São Paulo
Interjú a Saopaulói Magyar Fokonzullal

Maris Zsolt

Híradó: Hol született? Mi a szakmai végzettsége? 
Mindig diplomáciai területen dolgozott?

Maris Zsolt: Budapesten születtem, a gimnáziumot is 
ott végeztem. Az egyetemi tanulmányokat ugyanakkor 
már Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok 
Intézetében folytattam. Szakirányom a diplomácia 
volt, ezen belül Portugália volt afrikai gyarmataival 
foglalkoztam behatóbban. Mindösszesen 12 évet éltem 
Afrika különböző államaiban, tanulmányaim sokat 
segített abban, hogy megértsem és perspektívájában 
lássam ezen országok fejlődését. Eddig egyetlen 
munkahelyem volt: a Külügyminisztérium, ahol közel 
30 éve dolgozom. Így elmondható, hogy mindig a 
nemzetközi kapcsolatok területén tevékenykedtem.

H: Hogyan értesült róla, hogy ismét kinevezik 
főkonzulnak São Paulóba? Meglepődött a hír hallatán?

M.Zs.: Bevallom, valóban meglepett a Külgazdasági – 
és Külügyminisztérium vezetésének felkérése, hiszen 
nem gondoltam, hogy valaha visszatérek Sao Paulóba, 
ebbe a nagyon érdekes, izgalmas trópusi New Yorkba. 
A ritka kivételektől eltekintve, elvétve fordul ugyanis 
elő, hogy misszióvezetőt kétszer küldjenek ugyanarra 
az állomáshelyre. Esetemben valószínűleg az 
játszhatott szerepet, hogy hely- és szakismeretemmel 
felgyorsíthattam a 2010-ben bezárt főkonzulátus 
újranyitását, mihamarabbi működőképessé tételét.

H: Előre meghatározott időtartama van kinevezésének?

M.Zs.: A külszolgálat ideje általában 4 év. A 
minisztérium vezetése ugyanakkor időközben 
“átvezényelheti” a diplomatákat másik állomáshelyre, 
de meg is hosszabbíthatja a külszolgálatokat.

H: São Paulón kívül mit ismert korábban Brazíliából? 
Mi az, ami a legjobban tetszett itt?

M.Zs.: Korábbi külszolgálatom alatt lehetőségem 
volt utazni Brazílián belül. Természetesen jártam a 
konzuli kerület minden tagállamában (Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul), de felkerestem Minas Gerais barokk városait és a 

Maris Zsolt

Híradó: Em 
que cidade 

nasceu? Como 
foi sua formação 
p r o f i s s i o n a l ? 
S e m p r e  s e 
dedicou a funções 
diplomáticas?

Maris Zsolt: Nasci 
em Budapest e 
terminei meus 
estudos básicos 
l á .  C u r s e i  o 
ensino superior 
n o  “Ins t i tut o 
d e  R e l a ç õ e s 
Internacionais” em Moscou. Minha inclinação foi 
para a diplomacia, e dentro disso, me ocupei mais 
detalhadamente com as antigas possessões de Portugal 
na África. No total, vivi 12 anos nos diferentes países 
africanos e meus estudos me ajudaram muito para uma 
boa perspectiva e entendimento do desenvolvimento 
desses países. Desde minha formatura, só tive um 
“emprego”: o Ministério das Relações Exteriores da 
Hungria, onde já estou há quase 30 anos. Portanto, posso 
dizer que sempre me dediquei ao campo das relações 
internacionais.

H: Como o senhor recebeu a notícia que seria cônsul geral 
em São Paulo novamente? Ficou surpreso?

M.Zs.:  Confesso que o pedido da Diretoria do Ministério 
das Relações Exteriores e do Comércio Exterior me 
surpreendeu, já que não pensava que alguma vez voltaria a 
essa tão interessante e eletrizante Nova York tropical que é 
São Paulo. Desconsiderando algumas raras exceções, não 
é usual que enviem alguém para liderar missões duas vezes 
em um mesmo lugar. No meu caso, provavelmente o fator 
decisivo foi o meu conhecimento das características e da 
região, que poderiam acelerar a reabertura e a capacidade 
de funcionamento do Consulado, que havia sido-Geral 
fechado em 2010.
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fővárost is. Legtávolabb Manausig, illetve a Rio Negro-
ig jutottam. Brazília hatalmas, egész kontinensnyi. 
Tervezem, hogy ez alkalommal is új felfedezéseket 
teszek. 
Sok mindent szeretek itt, legfőképpen a természetet 
és azt, hogy minden zöld, illetve sokszínű. Szeretek 
elmerülni a város és az ország kínálta kulturális és 
kulináris diverzitásban.

H: Hogy tanult meg portugálul?

M.Zs.: Az egyetemi évek alatt, a szakosodás részeként 
tanultam portugálul, amit mozambiki és angolai 
külszolgálataim idején mélyítettem el.

H: Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie (eltérő  
kulturális szokások, a család alkalmazkodása az új 
környezethez, a hazától való nagy távolság stb.)?

M.Zs.: Elsősorban az adminisztráció nehézkessége, 
lassúsága, átláthatatlansága okoz gondot. Meglepő, de 
olyan, a fejlett világban egyszerű dolognak tűnő ügyek 
lassítják előrehaladásunkat, mint bankszámlanyitás, 
vagy autóvásárlás. Azt gondolná az ember, hogy pénzt 
mindenhol könnyű költeni. A kultúra sokszínűsége 
ugyanakkor sohasem zavart, sőt inspirál! Mivel 
már huzamosabb ideig éltem Sao Paulóban, így 
adaptációra sem volt szükség.

H: Tudjuk, hogy az új iroda berendezése folyamatban 
van. Mik a legnagyobb változások és mi a céljuk?

M.Zs.: Akik ott voltak az ünnepélyes megnyitásnál 
láthatták, hogy az új iroda reprezentatív környezetben 
helyezkedik el, tükrözi mind a diaszpóra befolyását, 
súlyát, mind pedig a magyar kormány “déli nyitás 
politikájának” eltökéltségét. A külsőségeken kívül 
ugyanakkor fontos tudni, hogy az új iroda megfelel 
majd a schengeni követelményeknek, az ügyintézés 
ablaknál történik. Talán még ennél is fontosabb, 
hogy ígéretet kaptunk a főkonzulátus létszámának 
növelésre: a vezető konzul mellett tehát még egy 
konzul és egy oktatási-kulturális attasé is fog 
tevékenykedni São paulóban. Ezzel gyakorlatilag 
megduplázódik a főkonzulátus kapacitása, ami 
az ügymenet felgyorsulásához, a várakozási idő 
csökkenéséhez vezet.

H: Existe um período definido para sua estadia em São 
Paulo?

M.Zs.: Em geral a duração de uma missão no estrangeiro é 
de quatro anos. A Direção do Ministério pode no entanto 
redirecionar os diplomatas para outros postos antes disso, 
como também pode estender a duração da estada.

H: Além de São Paulo, que mais conhecia do país? O que 
mais gosta daqui?

M.Zs.: Na minha atuação anterior eu tive a possibilidade 
de viajar pelo interior do Brasil. Naturalmente, visitei 
todos os Estados pertencentes à nossa jurisdição (Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul), mas também visitei as cidades barrocas 
de Minas Gerais e a Capital. A viagem mais distante foi 
para Manaus, mais exatamente no Rio Negro. O Brasil é 
gigantesco, de dimensões continentais, e estou planejando 
fazer novas descobertas dessa vez. Gosto de muitas 
coisas daqui, principalmente da natureza e que tudo é 
verde e multicolor. Também gosto de me aprofundar na 
diversidade cultural e gastronômica que a cidade e o país 
oferecem.

H: Como aprendeu a língua portuguesa?

M.Zs.: Durante a faculdade, como parte de minha 
especialização, aprendi português, que mais tarde 
aprimorei nas missões angolanas e moçambicanas das 
quais participei.

H: Quais as dificuldades que tem enfrentado (processos e 
cultura diferentes, adaptação da família, distância...)? 

M.Zs.: Em primeiro lugar, o que me preocupa são a 
dificuldade, a morosidade e a falta de transparência da 
administração. É surpreendente como alguns assuntos 
que nos países desenvolvidos parecem simples (como 
abrir uma conta em um banco ou comprar um automóvel) 
podem ralentar o nosso avanço. Poderíamos pensar que 
gastar dinheiro é fácil em qualquer lugar. Porém essa 
cultura multifacetada nunca incomoda, ao contrário, 
inspira! Como eu já tinha vivido algum tempo em São 
Paulo, nem precisei me adaptar.

H: Soubemos que as instalações do escritório estão sendo 
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H: Az állampolgársággal kapcsolatban még vannak 
tisztázandó kérdések? Ki kérheti?

M.Zs.: Fontos tudni, hogy a magyar állampolgársági 
jog elsődlegesen a leszármazás elvét (vérségi elv - ius 
sanguinis) követi: a magyar állampolgár gyermeke 
magyar állampolgár, természetesen csak akkor, 
ha a gyermek születése napján a szülő magyar 
állampolgársága fennállt. (Vannak részletszabályok 
is, de ezek főleg az 1957-et megelőző időszakot 
érintik, s ebbe most inkább nem mennék bele.) 
Tehát, sok-sok “brazil” állampolgár barátunk, 
ismerősünk már pusztán születésével magyar 
állampolgárrá vált, csak sok esetben nem is tud róla, 
és nem tudja azt dokumentummal (pl. egy magyar 
útlevéllel) igazolni. Ezekben az esetekben – ha a 
leszármazási sorban a közvetlen felmenők soha nem 
vesztették el állampolgárságukat – a hatóság, vagyis 
mi nem vizsgáljuk, nem is vizsgálhatjuk ügyfeleink 
magyar nyelvtudását, viszont szinte minden esetben 
szükséges egy úgynevezett “állampolgársági vizsgálat”, 
amelyet Budapesten végeznek. Az utóbbi években 
olyannyira megnövekedett az érdeklődés a magyar 
állampolgárság iránt a leszármazottak körében, hogy 
ez a – korábban igen kicsi – osztály nagyon leterhelt. 
Sajnos az anyakönyvezésekkel együtt (amelyek 
a “jelentkezőknél” szintén, sokszor évtizedekig 
elmaradtak) ez a folyamat egy-két évig is eltarthat. Mi 
külképviseletként csak közvetítők vagyunk, szükség 
szerint igyekszünk sürgetni a folyamatokat, de ennél 
többet nem tudunk tenni. Azt tudom mondani, 
hogy minden beadott ügy megoldódik egyszer, de 
tudom, tapasztaljuk, hogy gyakran sok-sok türelemre 
van szükség honfitársaink részéről. Az említett 
kategória elsősorban a mai, “kis” Magyarországról 
elszármazottak utódait érinti, azzal a kivétellel, hogy 
még ha a mai Magyarország területéről származtak 
is az ősök, ha 1929 előtt hagyták el szülőföldjüket, 
elvesztették állampolgárságukat, és akkor a következő, 
másik kategória vonatkozik rájuk is.

A 2010-es kormányváltást követően a koalíció 
pártjai – véleményem szerint nagyon helyesen – 
úgy döntött, hogy azoknak is megadja a magyar 
állampolgársághoz való jogot, akik, illetve felmenőik 
a trianoni történelmi igazságtalanság (vagy esetleg 
felmenők 1929 előtti kivándorlása) miatt vesztették 
el az állampolgárságukat. Az elv az volt, hogy azok 

aprimoradas. Quais são as maiores mudanças e o que se 
pretende com elas?

M.Zs.: Os que estiveram na inaguração oficial puderam 
ver que o escritório consular está instalado de forma muito 
representativa, que reflete tanto o peso e as influências 
da diáspora como também a determinação do Governo 
Húngaro pela “abertura política para o Sul”. É importante 
também saber que além das exterioridades, o escritório 
atenderá aos requisitos do Acordo  de Schengen e o 
atendimento se dará por meio de guichês. Mas o mais 
importante é, que recebemos uma aprovação para 
aumentar o efetivo do consulado: além do cônsul geral, 
haverá dois outros consules e um adido cultural que 
trabalharão aqui em São Paulo. Com isso praticamente 
duplicará a capacidade de ação do Consulado-Geral, o 
que implicará no aumento da velocidade dos processos 
e na diminuição dos tempos de espera.

H: Existem algumas dúvidas em relação aos tipos de 
cidadania, poderia nos esclarecer? Quem pode solicitar?

M.Zs.: É importante saber que o direito húngaro de 
cidadania segue o princípio da descendência (jus 
sanguinis, ou direito do sangue): o filho de um cidadão 
húngaro é cidadão húngaro sempre e quando, na data de 
nascimento da criança, a cidadania húngara do genitor 
estiver em vigor. (Existem pormenores, porém se referem 
principalmente ao período anterior a 1957, mas prefiro 
neste momento não me aprofundar nisso). Com isso, 
muitos amigos e conhecidos  cidadãos “brasileiros”, já se 
tornaram cidadãos húngaros pelo próprio nascimento, 
porém em muitos casos, nem mesmo estão a par disso, 
e nem podem provar o fato com algum documento 
(um passaporte húngaro, por ex). Nesses casos, se 
os ascendentes diretos nunca perderam a cidadania 
húngara, a autoridade – ou seja, nós – não avaliamos (e 
nem podemos avaliar) a capacidade de falar húngaro 
dessa pessoa. No entanto, em todos os casos, é necessária 
uma “avaliação de cidadania”, processo que ocorre 
em Budapest. Nos últimos tempos, o interesse pela 
cidadania húngara cresceu tanto entre os descendentes 
que esse departamento (lá, na Hungria) – antes pequeno 
– se sobrecarregou muito. Com esse acúmulo, aliado ao 
registro dos nascimentos (que no caso dos candidatos 
muitas vezes ficou atrasado por décadas) pode fazer 
que o processo demore de um a dois anos. Nós como 
delegados somos só intermediários, e procuramos agilizar 
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a családok, amelyek – bár időben vagy térben – 
távol kerültek a jelenlegi anyaországtól, de hűen 
őrzik magyarságukat, ismét, több generáció után 
közjogilag is magyarrá válhassanak. A “magyarság 
őrzésének” igazolását a törvényalkotó a “kétoldalú 
kommunikációra képes magyar nyelvtudásban” jelölte 
meg. A szükséges dokumentumokon kívül szinte ez az 
egyetlen feltétele az ún. “egyszerűsített honosítással” 
megszerezhető magyar állampolgárságnak. Ez 
a folyamat is igénybe vesz néhány hónapot, de 
tapasztalataink szerint talán valamivel kevesebb, mint 
a “hagyományos állampolgársági vizsgálat”.

Jó hír, hogy a napokban két újabb munkatárssal 
g y a r a p o d u n k :  s i k e r ü l t  m e g n y e r n ü n k 
Főkonzulátusunknak a sokak által régebbről jól 
ismert Misi-házaspárt, így 2016-ban már két konzul 
és összesen négy munkatárs segíti majd feldolgozni a 
korábbi, folyamatban lévő konzuli ügyeket és bevenni 
az újakat.

H: Folyamatosan gyarapodik azon magyar származású 
brazilok száma, akik állampolgársági eljárást 
kezdeményeznek. Mi az Ön véleménye erről?

M.Zs.: Igen, valóban ezt tapasztaljuk mi is, aminek 
őszintén örülünk. A növekvő érdeklődésnek több 
oka is van: én elsősorban annak tudok örülni, ha 
valakiben – esetleg generációkon túl – felébred 
az érdeklődés ősei földje, nyelve, kultúrája iránt, 
és ez valóban őszinte tudásvággyal is párosul. 
De emberileg természetesen megértem azt is, ha 
valaki a jelenleg nehezebb brazil gazdasági vagy 
közbiztonsági helyzet miatt, a jobb európai tanulási, 
boldogulási lehetőségek vagy szociális biztonság 
egyfajta “biztosítékaként” gondol az áhított magyar 
útlevélre. Természetesen mi az indítékokat nem 
vizsgáljuk, nem is vizsgálhatjuk: amennyiben a 
kérelmezők minden törvényi feltételnek megfelelnek, 
semmi akadálya sincs a magyar állampolgárság 
megszerzésének vagy megállapításának és a később 
a magyar útlevélnek.

H: Mi a záróinterjú legjobb formája? Mit tanácsol a 
leendő magyar állampolgároknak?

M.Zs.: Ahogy a fentiekben is mondtam, nem minden 
esetben van szükség a magyar nyelvtudásra. A 

os processos na medida das possibilidades, mas não 
podemos fazer muito mais. O que eu posso dizer é que 
toda solicitação será finalmente atendida um dia, mas 
sei – e verificamos isso – que frequentemente é necessária 
muita paciência por parte de nossos compatriotas. A 
categoria que acabei de explicar se refere aos descendentes 
da “pequena” Hungria atual, com a particularidade que 
se os antepassados sairam desse mesmo território antes 
de 1929, perderam sua cidadania, e nesse caso, se aplica 
a eles a categoria seguinte:
Na sequência da mudança de governo de 2010, a atual 
coalição cristã-democráticaresolveu – muito corretamente 
na minha opinião – conceder cidadania húngara aos que 
a perderam em função da injustiça cometida pelo Tratado 
de Trianon (1920), ou a cujos pais ou avós emigraram do 
país antes de 1929. O conceito adotado foi que as famílias 
que se viram afastadas – no tempo ou no espaço – da atual 
pátria-mãe, mas mantiveram fielmente sua “hungaridade”, 
pudessem recuperar sua cidadania legalmentemesmo 
após gerações. O legislador definiu como “manutenção da 
hungaridade” a “capacidade de comunicação bilateral no 
idioma húngaro”. Além da documentação necessária, essa 
é a única exigência para a obtenção da chamada “cidadania 
pelo rito simplificado”. Este processo também exige alguns 
meses mas, de acordo com nossa experiência, ele é mais 
rápido que a “avaliação de cidadania” tradicional. 
A boa notícia é que nos últimos dias tivemos um 
reforço de pessoal: conseguimos a transferência do bem 
conhecido casal Misi  para nosso Consulado-Geral. 
Assim, a partir de 2016 dois cônsules e um total de quatro 
colaboradores passarão a ajudar a dar andamento aos 
processos já recebidos bem como receber e encaminhar 
os novos que virão.

H: Há um constante crescimento de brasileiros com 
descendência húngara que procuram o consulado para 
dar início ao processo de cidadania. Qual a sua visão 
sobre isso?

M.Zs.: Sim, nós também constatamos isso, e sinceramente, 
nos alegra. O interesse crescente tem mais de uma razão: 
em primeiro lugar, eu realmente consigo me alegrar se o 
interesse pela terra, idioma e cultura de seus antepassados 
é despertado em uma pessoa, mesmo que eventualmente 
após várias gerações, e que esse interesse se manifeste 
com um sincero desejo de aprendizado. Mas como ser 
humano, também consigo entender se alguém, dadas as 
condições econômicas e de segurança brasileiras atuais, 
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hazai törvényalkotók elsősorban a közép-európai 
(Kárpát-medencei) társadalmi valóságot tartották 
szem előtt, amikor az egyszerűsített honosításról 
szóló törvényi paragrafusról határoztak, miközben 
az Európán kívüli helyzet a magyarság tekintetében 
egészen más. Emiatt van az ellentmondás, hogy 
az a leszármazott, akinek felmenői 1930-ban a 
trianoni határ magyar oldaláról vándoroltak ki, 
nem kell tudnia magyarul, miközben annak a 
leszármazottnak, akinek felmenői a határ román, 
jugoszláv vagy csehszlovák oldaláról származnak, 
bizony, neki kommunikációképesnek kellene lennie 
a nyelvünkön. Ez a törvény. Természetesen tudatában 
vagyunk annak, hogy ezek a régen kivándorolt 
családok (sajnos! és nagy-nagy tisztelet a kivételnek!) 
nem mindig tudták megőrizni a magyar nyelvet, és 
ezért ilyenkor nem marad más lehetőség, mint az 
a furcsa helyzet, hogy “utólag”, az alapoktól (vagy 
néha nulláról) kellene megtanulni a mi csodálatos, 
de, elismerem, nehéz nyelvünket. Ráadásul São 
Pauló-n kívül sem tanárt, sem tankönyvet nem 
könnyű találni. (A városban szerencsére igen, hála 
a Magyar Háznak, illetve a magyar kormánynak, 
amely képzést indított az USP-n és tankönyveket 
is küldött.) Fentiek tudatában konzuli kollégáim 
tényleg nem “túl szigorúak” ezeken az interjúkon 
(amelyek tulajdonképpen nem is interjúk, hanem 
egyszerűen a hivatali ügyintézésnek kellene magyar 
nyelven folynia…). A jelentkezőnek a felmenőivel és 
a saját életével kapcsolatos egyszerűbb kérdésekre 
kell tudnia – még ha kis segítséggel is – válaszolnia 
magyarul, nagyjából ennyi az elvárás. S a visszaélések 
elkerülése érdekében (akár pozitív, akár negatív 
irányba) elrendeltem, hogy minden ilyen találkozón 
két, konzuli rangú diplomatának kell jelen lennie
Még egy fontos dolog, hogy néhány éve már a magyar 
állampolgárok házastársai is kérhetik a magyar 
állampolgárságot, de az ő esetükben is elengedhetetlen, 
hogy magyarul kommunikációképesek legyenek, 
hisz a törvényalkotó azt feltételezte, hogy ezekben a 
családokban a házastárs is “elmagyarosodott”, s otthon 
a magyar nyelvet használják…

H: Melyek azok a főbb intézkedések, amiket egy konzul 
foganatosíthat országa állampolgárai érdekében?

M . Z s . :  S z i n t é n  n a g y  t e r ü l e t e  k o n z u l i 

pensa em obter um passaporte húngaro para ter acesso às  
melhores possibilidades europeias de obter sucesso, seja 
no estudo ou na segurança social. Obviamente, nós não 
analisamos as motivações das pessoas, nem podemos: 
na medida em que os pleiteantes cumprem com todos 
os requisitos legais, não há nenhum empecilho para a 
obtenção da cidadania e mais tarde, do passaporte.

H: Qual a melhor forma de apresentação para a entrevista 
final? Alguma orientação especial para os futuros cidadãos 
húngaros?

M.Zs.: Como já comentei antes, o conhecimento do 
idioma húngaro não é sempre necessário. Quando os 
legisladores decidiram sobre o processo simplificado de 
cidadania,  focavam primordialmente a realidade centro-
europeia (dos países em volta da Hungria atual– N. do 
T.), enquanto a situação dos húngaros fora da Europa 
é totalmente diferente. Por essa razão é que existe essa 
ambivalência de que, se o descendente de húngaros 
que saíram do lado húngaro da fronteira definida por 
Trianon, não precisa saber húngaro, enquanto que os 
descendentes daqueles que emigraram a partir das 
fronteiras romena, iugoslava ou checo-eslovaca, esses 
sim precisam demonstrar capacidade de comunicação 
em nossa língua. Essa é a Lei. Naturalmente, temos 
consciência  que famílias que emigraram há tanto tempo, 
nem sempre puderam manter a língua húngara (e rendo 
grande tributo às exceções!!), e aí não resta alternativa 
a não ser a estranha situação de aprender “a posteriori” 
desde os fundamentos (ou às vezes, de zero), esse nosso 
maravilhoso – porém reconheço, difícil – idioma.
Ainda por cima, fora de São Paulo não é fácil conseguir 
professores ou livros para o aprendizado. (Na cidade 
de São Paulo sim, graças à Casa Húngara e ao Governo 
Húngaro que iniciou um curso na USP e enviou material 
de aprendizado).
Sabendo disso, meus colegas de consulado realmente 
não são excessivamente rígidos nessas entrevistas (que 
na realidade nem são propriamente entrevistas, senão 
simplesmente, a conversação que deveria acontecer 
em húngaro para agendar e desenvolver o processo de 
naturalização...). Os candidatos devem ser capazes de 
fornecer em húngaro – mesmo que com alguma ajuda – 
as informações básicas relativas a si e a seus antepassados 
imigrantes. E para evitar qualquer avaliação distorcida 
(em qualquer direção), eu determinei que em todos os 
encontros dessa natureza devem estar presentes dois 
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diplomatas com nível de cônsul. 
Mais uma coisa importante: já há alguns anos, os cônjuges 
de cidadãos húngaros podem solicitar sua cidadania, mas 
nesses casos também é indispensável que sejam capazes de 
comunicar-se em húngaro, já que o legislador pressupôs 
que nessas famílias, o cônjuge pleiteante também se 
“hungarizou” e em casa se usa o húngaro...

H: Quais as principais medidas que um cônsul precisa 
tomar para proteger os interesses dos cidadãos de seu país?

M.Zs.: Bem, o nosso maior campo de atuação é a defesa 
dos interesses. Primordialmente, nós defendemos 
os interesses dos compatriotas que não dispõem de 
cidadania brasileira. Infelizmente São Paulo não seja só 
uma encruzilhada dentro da América do Sul, mas seja 
também um ponto de comércio de drogas, e por isso 
temos uns 20 compatriotas na prisão ou no regime semi-
aberto, por crimes relacionados ao tráfico, ou alguns, que, 
por razões econômicas, não conseguem voltar para sua 
terra. Para o apoio dessas pessoas também conto muito 
com os colaboradores recém-chegados. A par desses 
casos, temos também os turistas húngaros, mas os que se 
dirigem para cá não podem ser chamados de multidão 
– principalmente pelos elevados custos da passagem. 
Eles procuram principalmente as duas maiores atrações 
que o Brasil oferece: o Rio de Janeiro e as Cataratas do 
Iguaçu. Nesse campo, a Olimpíada do ano que vem trará 
uma grande reviravolta, quando esperamos receber 
milhares de esportistas, políticos, jornalistas e turistas 
para o período dos Jogos (a Cidade Maravilhosa também 
pertence à nossa jurisdição).

H.: Quais são os objetivos e resultados econômicos entre 
Brasil e Hungria que se pretende alcançar?

M.Zs.: Embora o comércio bilateral tenha mostrado um 
crescimento constante nos últimos anos, o resultado de 
651 milhões de dólares em 2014 tem possibilidades de 
crescimento ainda maior. O enfraquecimento do real nos 
últimos meses naturalmente não favorece as exportações 
húngaras e para 2015 é esperado um equilíbrio na balança 
comercial em relação ao significativo superávit que houve 
nos últimos anos.
As medidas de proteção ao mercado interno naturalmente 
não tornam fáceis as coisas para os exportadores húngaros 
nem para os que eventualmente queiram estabelecer-se 
aqui, mas podemos surgir com boas possibilidades no 

tevékenységünknek az érdekvédelem. Mi elsősorban 
azoknak a honfitársainknak az érdekvédelmét látjuk 
el, akik nem rendelkeznek brazil állampolgársággal. 
Sajnos São Paulo Dél-Amerikának nem csak 
közlekedési csomópontja, hanem drogkereskedelmi 
is, így jelenleg is mintegy 20 honfitársunk van itt 
börtönben az említett bűncselekmény miatt, vagy már 
a letöltött börtönbüntetés utáni “semi-aberto”-t tölti, 
esetleg anyagiak hiányában nem tud hazautazni. Az ő 
támogatásukban is jelentős előrelépésre számítok régi-
új munkatársaink munkába állásával. Emellett vannak 
még a magyar turisták, de a Brazíliába irányuló hazai 
turizmus egyelőre – elsősorban a magas közlekedési 
költségek miatt – nem nevezhető tömegesnek, és 
elsősorban Brazília két legfőbb látnivalójára, Rióra és 
az Iguaçura korlátozódik. E téren a jövő évi Olimpia 
hoz majd némi változást, amikor több ezer sportolót, 
politikust, újságírót és turistát várunk a Játékok alatt 
a “Csodálatos Városban”. (Rio de Janeiro szintén a mi 
konzuli kerületünkhöz tartozik).

H: Milyen elérendő gazdasági célok vannak Brazília 
és Magyarország kapcsolatában és mik  az eddigi 
eredmények?

M.Zs.: Bár a két ország közötti áruforgalom az elmúlt 
években folyamatos növekedést mutat, a 2014-ben 
mért 651 millió dolláros érték lehetőségeink jobb 
kihasználásával tovább emelhető. A reál az utóbbi 
hónapokban tapasztalható gyengülése természetesen 
nem kedvez a magyar exportnak, így 2015-ben az 
évek óta jelentős többlettel rendelkező kereskedelmi 
mérlegünk várhatóan kissé kiegyenlítődik. 

Brazília piacvédő intézkedései természetesen nem 
könnyítik meg a magyar exportőrök, illetve itteni 
telephelyet létrehozni kívánó vállalatok dolgát, de 
néhány szegmensben - így főleg a technológia intenzív 
ágazatokban - jó eséllyel jelenhetünk meg a brazil 
piacon. Magyar szempontból perspektivikus területek 
közé tartozik a vízgazdálkodás, a szennyvíztisztítás, 
a szi lárdhulladék-kezelés és feldolgozás,  a 
repülőgépalkatrész gyártás, a LED-es technológiák 
és a szoftverfejlesztés. Szeretnénk, ha a jelenleg a brazil 
piacon tevékenykedő körülbelül tucatnyi magyar cég 
sikere másokat is brazíliai jelenlétre sarkallna. Ezen 
kívül természetesen várjuk a magyarországi telephely 
vagy logisztikai központ nyitásában érdekelt brazil 
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befektetőket. Közép-Európa, ezen belül Magyarország 
jelenleg az Európai Unió legdinamikusabban növekvő 
piaca, ahonnét – központi fekvése okán – több 
százmillió fogyasztó érhető el.
Jó hír az idegenforgalom dinamikus fejlődése. 2011 
óta a Magyarországra érkező brazil turisták száma 
megnégyszereződött, jelenleg évente mintegy 
44 ezren látogatnak hazánkba. Köztük vannak a 
“Tudomány határok nélkül” ösztöndíjprogram 
keretében Magyarországon tanuló két és fél ezer 
diák hozzátartozói is. A program egyébként is 
több mint tízmilliárd forintos bevételt generált a 
nemzetgazdaságnak.

Bár Brazília és Magyarország a távolság miatt nem 
egymás természetes kereskedelmi partnerei, az 
elmúlt évek tapasztalata megmutatta, hogy a szálak 
szorosabbra fűzhetőek. Ebben nagy segítségünkre 
van a brazíliai magyar közösség, illetve a magyar 
külpolitika “déli nyitás” nevű kezdeményezése, 
amelynek keretében megerősítjük jelenlétünket a 
déli féltekén, Afrikában és Latin-Amerikában. A Sao 
Pauló-i Magyar Főkonzulátus újranyitása is e törekvés 
része.

H: A következő évekre milyen kulturális vonatkozású 
tervek vannak?

M.Zs.: Konkrét projektekről egyelőre csak 2016-tal 
kapcsolatban beszélhetünk, megvalósításuk pedig 
természetesen a rendelkezésre álló pénzügyi keret 
függvénye. 

Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából 
a zeneszerző életéről szóló kiállítást és koncertet 
szervezünk. Jövőre ünnepeljük az 1956-os magyar 
forradalom 60. évfordulóját, amelyre dokumentumfilm 
készül a magyar menekültek Brazíliába érkezéséről és 
az új hazába való beilleszkedéséről. A dokumentumfilm 
a magyar társadalom legkülönbözőbb rétegeiből 
és az ország legkülönbözőbb részeiből származó 
kivándoroltakat kívánja megszólaltatni Sao Pauló-ban 
és környékén, ahol a magyar leszármazotti kolónia 
nagy része él. Terveink között szerepel még Lukács 
Ádám Spanyolországban élő, kolozsvári születésű, a 
közelmúltban honosított fotóművész “3000 európai 
kapu” című kiállítása, amely Európa 14 országának 
47 - nagyobbrészt magyarországi, illetve határon túli 

mercado brasileiro em alguns segmentos, como por 
exemplo, no ramo da tecnologia intensiva.
Dentre os campos com boas perspectivas desde o ponto 
de vista húngaro figuram o gerenciamento da água, o 
tratamento de efluentes, o gerenciamento e tratamento 
de resíduos sólidos, a produção de sobressalentes para a 
aviação, o desenvolvimento de softwares e as tecnologias 
de LED. Gostaríamos que o sucesso da dozena de 
empresas húngaras atualmente no mercado brasileiro 
incentivasse outras a se instalar. E é claro, aguardamos 
investidores brasileiros para a abertura de bases ou centros 
logísticos na Hungria. A Europa Central, e dentro dela a 
Hungria, figura como o mercado de crescimento mais 
dinâmico, de onde – graças à sua localização privilegiada 
– é possível atingir milhões de consumidores.
Uma boa notícia é o dinâmico crescimento da circulação 
de estrangeiros. Desde 2011, o número de turistas 
brasileiros desembarcando na Hungria quadruplicou e 
nesse último ano, aproximadamente 44 mil brasileiros 
visitaram a Hungria. Entre eles, estão os dois mil e 
quinhentos estudantes bolsistas do programa “Ciência 
sem Fronteiras”, que por sinal já geraram uma receita de 
mais de dez bilhões de forint para a economia do país.
Se bem que devido à distância, Brasil e Hungria não sejam 
parceiros comerciais naturais, a experiência dos últimos 
anos demonstrou que é possível estreitar esses laços. Nisso, 
a comunidade húngara no Brasil pode ajudar muito, bem 
como a iniciativa da chamada “Abertura para o Sul” da 
política externa húngara, no âmbito da qual pretendemos 
reforçar nossa presença no Hemisfério Sul, na na África 
e na América Latina. A reabertura do Consulado-Geral 
Húngaro é parte desse esforço.

H: Há projetos culturais mapeados para os próximos anos?

M.Zs.: Por enquanto, só podemos falar de projetos 
concretos com relação a 2016, e sua concretização é uma 
consequência das possibilidades financeiras. 
Estamos planejando uma exposição sobre a vida do 
compositor Bartók Béla, por ocasião do 125º aniversário 
de seu nascimento, além de um concerto. Também 
celebraremos no ano que vem os 60 anos da revolução 
húngara de 1956, sobre a qual está sendo produzido um 
documentário, com o tema da chegada dos refugiados ao 
Brasil e sua adaptação na nova pátria. Esse documentário 
trará depoimentos  de variados grupos de imigrantes 
estabelecidos em São Paulo e região, onde vive a maior 
parte da comunidade húngara. 
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Em nossos planos figura também a exposição fotográfica 
“Tres mil portões da Europa” que mostra portões antigos 
localizados em 47 cidades de caráter húngaro em 14 países 
europeus, realizada pelo artista Lukács Ádám, nascido em 
Kolozsvár (atual Cluj-Napoca, na Romênia - N. do T.), 
que vive na Espanha e que recentemente foi naturalizado 
húngaro.
Além dos já citados, estamos planejando um festival 
itinerante, representativo da gastronomia, música, moda 
e produtos húngaros, mas por enquanto não quero 
contar mais detalhes sobre isso...Espero que esses nossos 
ambiciosos planos se realizem, e conto com o apoio da 
Comunidade Húngara de São Paulo para isso.

H: Que influência o Consulado pode exercer junto ao 
Governo Húngaro para manter e melhorar o apoio aos 
projetos culturais e sociais para a comunidade húngara 
em São Paulo?

M.Zs.: Os projetos sociais e culturais auxiliam na 
preservação da “hungaridade”, e aqui, onde a comunidade 
húngara é tão grande, o apoio para esses projetos por parte 
do Governo é prioridade absoluta. É papel do Consulado 
Geral orientar continuamente os órgãos governamentais 
competentes sobre a situação e as demandas da 
Comunidade Húngara. Isso implica na necessidade de 
manter contato com ela e realizar planos em conjunto. 
Estou convencido que no ano olímpico, um interesse 
particular recairá sobre o Brasil e sobre nosso maior 
valor, que são os húngaros de São Paulo, o que poderá 
impulsionar ainda mais essas iniciativas culturais e sociais.

H: Estamos no fim de 2015, qual a mensagem que o 
senhor deixa para os cidadãos húngaros que estão aqui e 
para aqueles que estão no processo de obter a cidadania?

M.Zs.: Além de desejar um ano novo muito feliz e cheio 
de realizações para os caros leitores do Híradó, penso e 
espero que  eles – tendo ou não um passaporte húngaro 
no bolso – possam preservar e manter a língua de suas 
origens e sua cultura, que possam visitar longamente a 
Hungria (e os países vizinhos com milhões de húngaros), 
que conheçam este mundo tipicamente centro-europeu 
que forjou e inspirou seus antepassados, e cuja educação 
e comportamento – ainda que muitas vezes de maneira 
sub-jacente e inconsciente - contribuiram para a formação 
de sua própria identidade.

magyar - városából mutat be régi kapukat.

Az említetteken kívül gondolkozunk egy több 
helyszínen rendezendő, a magyar gasztronómiát, 
zenét, divatot és hungarikumokat bemutató 
fesztiválban is, de erről egyelőre nem szeretnék többet 
elárulni. Remélem, hogy ambiciózus terveinkből – a 
Sao Pauló-i magyar közösség támogatásával - mind 
több megvalósulhat.

H: Milyen ráhatási lehetősége van a Konzulátusnak a 
magyar kormánynál a São Pauló-i magyar közösség 
kulturális és szociális tervei támogatásának javítására?

M.Zs.: A kulturális és szociális projektek segítenek 
a magyarságtudat megőrzésében, és ahol ekkora 
magyar leszármazotti közösség él, támogatásuk a 
kormány részéről is abszolút prioritás.

A Főkonzulátus szerepe, hogy a magyar közösség 
életéről, igényeiről folyamatosan tájékoztassa 
a  kompetens kormányzati  szer veket .  Ez a 
közösséggel való találkozást, illetve a tervekről 
való együttgondolkodást igényel. Úgy gondolom, 
hogy az olimpia évében különös figyelem irányul 
majd Brazíliára, és itteni legnagyobb értékünkre, a 
Sao Pauló-i magyarokra, ami új lendületet adhat a 
kulturális és szociális kezdeményezéseknek.

H: A 2015-ös évnek hamarosan vége. Mit üzen az itt élő 
magyar állampolgároknak és azoknak, akik honosítása 
jelenleg folyamatban van?

M.Zs.: Amellett, hogy nagyon boldog, sikerekben 
gazdag új évet kívánnék a Híradó kedves olvasóinak, 
azt gondolom és kívánom – teljesen függetlenül 
attól, zsebében tudja-e a magyar útlevelet vagy sem 
– őrizze, ápolja ősei nyelvét, kultúráját, látogasson 
el minél hosszabb időre Magyarországra (és a 
szomszédos magyarlakta területekre), ismerje meg 
azt a tipikusan közép-európai világot és gondolkodást, 
amely felmenőit nevelte, inspirálta, s amely – még ha 
sok esetben évtizedeken át búvópatakként, a tudat 
alatt is – de bizonyára szülei, nagyszülei viselkedése, 
nevelése révén saját személyiségének is alakítója lett, 
részévé vált.
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Budapest, 2015. szeptember 18.-án 

BRAZIL BARÁTAIMNAK

Magyarország kis ország, tíz millió lakossal és nem tartozik a gazdag országok közé. Az év eleje óta 190 ezer 
migráns érkezett az országba, ez annyi, mint Szeged városának teljes lakossága. A költségek fejenként elérik 
a napi minimál bér összegét. A migránsok vízum és útlevél nélkül jönnek, általában nem működnek együtt a 
hatóságokkal hogy regisztrálják és ujjlenyomatot vegyenek tőlük Szeptember 15.ével Magyarország szigorította 
a határellenőrzést, nagyon szűrik kiket engednek be, akiket elutasítanak, azoknak el kell hagyniuk az ország 
területét. A migránsoknak csak kb. 15%-a menekült, a többi gazdasági bevándorló, akik a jobb élet reményében 
jönnek. 

Az új Menekültügyi Törvény bűncselekménynek nyilvánítja az illegális határátlépést és börtönnel bünteti az 
agresszív magatartást, valamint a határvédelmi kerítés megrongálását. Ahogy a híradásokból hallani lehetet, 
szeptember 16.-án erőszakkal akarták áttörni Röszkénél a határzárat, agresszíven viselkedtek és húsz magyar 
rendőr megsérült. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr elmondta, ők már nem az életüket féltik, mert 
Görögország, Macedónia és Szerbia biztonságos ország, ők gazdasági menekültek, akik a jobb életet akarnak főleg 
Németországban és Svédországban. A miniszterelnök kiállt Magyarország függetlensége mellett és kijelentette, 
hogy fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kit engedünk be az országba. 

Tisztelet és köszönet a rendőröknek és a határőröknek, hogy védik a magyar határt, mert most ők a modernkori 
végvári hősök. A Századvég Kutató Intézet szeptember 5-10 között felmérést végzett a magyar lakosság körében 
és a megkérdezettek 82%-a támogatta a törvények szigorítását. Nem értenek egyet az illegális határátlépéssel, 
és azzal, hogy ellenőrzés nélkül jöjjenek idegenek. Féltik az ország etnikai összetételét, a hagyományokat, a 
szokásokat és a törvényeket. 

Nem akarják, hogy ismeretlenek sáskarajként árasszák el az országot. A bevándorlók miatt egyre több rendőrségi 
ügy van, és hírek terjedtek el, hogy közöttük terroristák is vannak. Az emberek véleménye az, hogy a problémákat 
Szíriában, Afganisztánban, Pakisztánban kéne megoldani. Ha nincsen más megoldás forradalmat kell csinálni, 
ahogy a magyarok tették évszázadokon keresztül. 

Változtatni kellene Németország viselkedésén, mert az hiba, hogy behívja a menekülteket, de aztán szelektálja 
őket, időnként lezárja határait és egyrészűket visszatoloncolja harmadik országba. 

Már ki kéne tenni a táblát, hogy EUROPA MEGTELT!

Vizvári Róbert – egy aggódó honpolgár  

De nossos leitores
Olvasóinktol
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Budapest, 18 de setmbro de 2015

AOS MEUS AMIGOS BRASILEIROS

A Hungria é um país pequeno, com apenas dez milhões de habitantes e que não pertence ao grupo dos países 
ricos. Desde o início do ano, 190 mil imigrantes chegaram ao país, o que equivale à população inteira da cidade 
de Szeged. O custo “per capita” de manutenção desses imigrantes equivale ao salário mínimo no nosso país.
Os imigrantes chegam sem passaportes ou vistos, não colaboram com as autoridades para cadastrar-se.
Desde 15 de setembro a Hungria reforçou o controle em sua fronteira, e só permite a entrada ao país após 
rigorosas verificações. Os que não se qualificam para entrada são obrigados a deixar o território. Apenas 15% 
dos imigrantes é de refugiados; os outros buscam a Europa por motivos econômicos, na esperança de uma 
vida melhor. 

A nova Lei dos Imigrantes, recentemente aprovada, trata como crime a travessia ilegal de fronteira e pune com 
prisão os comportamentos agressivos, bem como o ato de causar estragos na cerca construída na fronteira.
Em 16 de setembro último – segundo as notícias veiculadas – imigrantes procuraram invadir o país pelo posto 
de controle instalado em Röszke, comportando-se de maneira agressiva e ferindo 20 policiais. De acordo com as 
declarações do primeiro ministro Viktor Orbán, essas pessoas já não estão preocupados com sua sobrevivência, 
pois Grécia, Macedônia e Sérvia são países seguros. Eles são na verdade imigrantes com motivação econômica, 
que buscam uma vida melhor na Alemanha e na Suécia, principalmente.
O primeiro ministro defendou a autonomia húngara e declarou que o país deve manter o direito de decidir 
quem pode ser recebido.

Os policiais da ordem pública e da fronteira merecem reconhecimento e agradecimento por defenderem a 
fronteira, eles que são os modernos heróis dos bastiões da pátria. O Instituro de Pesquisa “Századvég” realizou 
uma pesquisa entre a população húngara e 82% dos entrevistados apoiou o aumento no rigor do controle 
aos imigrantes, já que não concordam com a travessia ilegal de fronteiras nem com a entrada de pessoas sem 
controle ou verificação. Temem a mescla étnica, temem pelas suas tradições, costumes e leis. Não querem que 
deconhecidos inundem o país como uma praga de gafanhotos, destruindo tudo à sua volta.

Por conta desses recém-chegados, ocorrem cada vez mais casos de polícia e correm notícias dizendo que no meio 
deles existem terroristas infiltrados. A opinião das pessoas é que os problemas deveriam ser resolvidos em seus 
próprios países, na Síria, Afganistão, Paquistão...e que se não há outra maneira, que façam suas revoluções, 
como os húngaros fizeram ao longo dos séculos.

Também haveria que promover mudanças na postura da Alemanha, porque seu governo primeiro chama os 
imigrantes e depois faz a triagem, voltando a fechar as fronteiras de tempos em tempos e enviando os excedentes 
para outros países.
Está na hora de colocar uma placa “EUROPA: NÃO HÁ VAGAS”.

Róbert Vízvári – um cidadão preocupado.
traduziu: Árpád Koszka

De nossos leitores
Olvasóinktol
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Dom Ernesto

QUERIDO D. ERNESTO,

Na presença de tantas pessoas que lhes são caras 
e em nome de D. Prior Francisco e de toda a 

nossa Comunidade, eu me dirijo ao Sr. tentando 
usar as suas próprias palavras para falar de si mesmo. 
Para iniciar, como chave de leitura, recorro a um 
versículo do Salmo 89 que tanto o marcou em outros 
dois momentos de sua vida, nos seus“setenta” e nos 
seus“oitenta”, ele diz :

“A setenta anos vai a duração de nossa vida, fato 
notável quando chega aos oitenta !”

E o Sr. já chega aos “noventa” !

Mas como se desenvolveu a História de Salvação que 
Deus realiza no Sr. e através do Sr. ?

Ela começou aos 12 de dezembro de 1925 numa 
fazenda em Kemenespálfa, na zona rural de sua 
amada Hungria. Esse ambiente campestre com sua 
simplicidade e ricas tradições o marcou por toda 
a vida, tanto que uma das suas primeiras auto-
definições foi, em bom português, “sou caipira” !

Seu crescimento e formação escolares deu-se em um 
dos nossos  Colégios Beneditinos na Hungria e  ao 
término do seu ciclo escolar, sentindo-se chamado 
à vida religiosa, o ingresso na Arquiabadia de 
Pannonhalma foi um passo natural.

Formou-se como monge e foi ordenado sacerdote 
num período muito difícil da história da Hungria 
e de toda a Humanidade, ele conheceu na pele as 
consequências da Primeira Guerra Mundial e do 
Crash da Bolsa de Nova York, vivenciou a ascensão 
do nacional-socialismo, a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, a invasão nazista e mais tarde a soviética, 
mas, mesmo  no perigoso período da Guerra Fria a 
sua alegria e simplicidade continuaram inabaláveis 

Ação de Graças pelos  
90 anos de  

D. Abade Ernesto Linka, OSB

Hálaadás Linka Ödön,  
OSB apát  

90. születésnapján  
TISZTELT ÖDÖN ATYA,

E sok, Önnek kedves személy jelenlétében, és D. 
Francisco priorunk, valamint egész Közösségünk 

nevében fordulok Önhöz az Ön saját szavaival, melyek 
Önről szólnak. Kezdésként, mintegy olvasási kulcshoz, 
a 89. Zsoltár egyik szakaszához folyamodom, mely 
megjelölte az Ön életének két másik kiemelkedő 
pillanatát, azokat, amikor Ön betöltötte 70., majd 80. 
életévét. S ez így szól:

“Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek 
vagyunk, eljutunk nyolcvanig!” 

S Ön már a “kilencvenedikhez” ért!

De hogy is alakult az Istentől Önnek, Ön által 
megvalósítandónak szánt üdvtörténet?

Ez 1925.  december 12-én kezdődött ,  eg y 
kemenespálfai birtokon, szeretett Magyarországának 
falusi környezetében. Ez a vidéki környezet a 
maga egyszerűségével és gazdag hagyományaival 
olyannyira meghatározta az életét, hogy első 
önmeghatározásainak egyike portugálul így hangzott, 
“sou caipira”, vagyis “falusi ember vagyok”!

Magyarország egyik bencés kollégiumában nőtt 
föl és szerzett iskolai végzettséget, és tanulmányai 
befejeztével úgy érezte, hivatása van az egyházi 
életre. Ily módon a Pannonhalmi Főapátsághoz való 
csatlakozása magától értetődő lépés volt.

Diplomáját szerzetesként szerezte, pappá szentelésére 
a magyarság és az egész emberiség történelmének egy 
nagyon nehéz időszakában került sor. Saját bőrén 
tapasztalta meg az első Világháború és a New York-i 
tőzsdekrach következményeit, átélte a nemzeti-
szocializmus előretörését, a második Világháború 
kitörését, a náci megszállást, és később a szovjetet 
is, de még a hidegháború veszélyes időszakában is 
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no serviço como Pároco e pastor no âmbito rural que 
o circundava e também como Professor de Religião. 
Foi o seu período de “Padre da roça”.

Quase vinte anos se passaram desde a sua Ordenação 
Sacerdotal quando ele, com o seu espírito aventureiro, 
tomou a decisão de deixar a sua querida Hungria e a 
sua Mãe ainda viva, e partiu  para o Brasil para servir 
no jovem Mosteiro São Geraldo que por aqui havia se 
formado. Uma viagem através da Áustria e da Itália 
finalmente trouxeram-no ao Brasil. Estamos no ano 
de 1967.

Inicialmente, no Brasil, seguindo a sua experiência na 
Hungria, ele dedicou-se à Colônia Húngara e também 
ao serviço pastoral na Igreja Santo Estevão Rei de Vila 
Anastácio. Mais tarde também veio a ser o segundo 
Pároco na Igreja São Bento do Morumbi. Contudo, 
sempre atento às necessidades da Comunidade, 
embora ainda enfrentasse as dificuldades do novo 
idioma, ele começou a estudar Pedagogia e foi muito 
popular como Orientador Educacional entre os 
alunos do Colégio Santo Américo, conquistando-os 
quer pelo seu sorriso, quer pela sua natural simpatia, 
quer pela sua humildade. Foi o seu serviço como 
“Padre Professor”.

Em 1981, pouco após a celebração dos 1500 anos do 
nascimento de Nosso Pai São Bento, houve uma nova 
surpresa de Deus em sua vida pois, inesperadamente, 
ele foi eleito Prior Conventual (Superior) de nossa 
complexa e pequena Comunidade Monástica 
húngaro-brasileira. Foi-lhe um choque, ele mesmo 
o dizia, “como numa Comunidade com tantas 
lideranças e capacidades intelectuais escolheram 
justamente o mais burrinho” ? 

E esse “burrinho de Deus” foi nosso Superior por 24 
anos ...

O seu período como Prior Conventual, de 1981 a até 
1989, incialmente, foi-lhe muito duro pois ele não se 
sentia preparado para o novo serviço fraterno a que 
era chamado e a sua insegurança o fazia sofrer muito.  
Ao mesmo tempo, os desafios comunitários como o 
envelhecimento e falecimento dos  monges húngaros 
e a instabilidade vocacional dos jovens brasileiros 
levou-o a enfrentar a entrega e/ou fechamento de 

Dom Ernesto

az örömérzés és az egyszerűség maradt plébánosi, 
lelkészi és hitoktatói szolgálatának fő meghatározója 
az őt körülvevő vidéki környezetben. Ez volt az ő 
“vidéki atya” (vidéki pap) időszaka.

Pappá szentelése után csaknem húsz évvel 
kalandvágyból elhatározta, hogy elhagyja imádott 
Magyarországát és akkor még élő édesanyját, és 
elutazott Brazíliába, hogy a nem sokkal azelőtt 
megalakult Szent Gellért kolostorban szolgáljon. Egy 
Ausztrián és Olaszországon át vezető utazás végén 
Brazíliába érkezett. 1967-ben járunk.

 Brazíliában kezdetben magyarországi tapasztalataira 
támaszkodva a magyar kolóniával foglalkozott, 
eközben a Vila Anastáció-i  Szent István templomban 
pasztorálási szolgálatot is ellátott. Később a Morumbi-i 
Szent Benedek templom második plébánosa lett. 
Mindazonáltal mindig figyelemmel kísérte a magyar 
közösség igényeit, s bár még az új nyelv nehézségeivel 
kellett megküzdenie, pedagógiai tanulmányokba 
fogott, és mosolyával, természetes szimpátiájával, 
alázatával a Szent Imre kollégium tanulói körében 
nagy népszerűségre tett szert oktatási tanácsadóként. 
Ez volt a “Tanító Atya” korszaka.

1981-ben, röviddel az után, hogy Szent Benedek 
atyánk születésének 1500. évfordulóját ünnepeltük, 
Isten még egy meglepetéssel áldotta meg; váratlanul 
őt választották meg a mi kis magyar-brazil szerzetesi 
közösségünk kolostori perjelének (elöljárójának). 
Ez valóságos sokként hatott rá, még azt is mondta, 
“Hogy lehet, hogy egy olyan közösség, melynek oly 
sok nagy szellemi képességgel rendelkező vezetője 
van, a legszamarabbat választotta? “

És “Istennek ez a szamara” volt 24 éven keresztül az 
elöljárónk... 

1981-89 közötti időszaka, amikor kolostori 
perjelünk volt, kezdetben igen nehéz volt számára, 
mivel még nem érezte magát felkészültnek az új 
testvéri szolgálatra, melyre meghívást kapott. Ez 
a bizonytalanság sok szenvedést okozott neki. 
Ugyanakkor az olyan közösségi kihívások, mint a 
magyar szerzetesek elöregedése és halála, a brazil 
fiatalok elhivatottságának bizonytalansága arra 
ösztönözték, hogy szembenézzen különféle munkák – 
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várias obras que até então eram mantidas pela nossa 
Comunidade, como no caso dos Seminários menores 
em Nova Santa Rosa e em São Paulo e o das Paróquias 
Santa Rosa de Lima, no Paraná, e Santo Estevão Rei 
em Vila Anastácio.

Simultaneamente, o seu amor pelos mais pobres 
levou-o a desenvolver as nossas Obras Sociais, 
particularmente em Paraisópolis;  a fidelidade às suas 
origens ajudou-o  a estreitar os laços com a Hungria 
e com a Arquiabadia de Pannonhalma finalmente 
livres do comunismo; a sua preocupação com os leigos 
direcionou-o  a participar ativamente na formação 
dos Oblatos e a sua abertura para o meio monástico 
brasileiro e latino-americano posicionou-o como 
um dos pilares da CIMBRA – Conferência Inter-
Monástica do Brasil e da UMLA – União Monástica 
Latino-Americana. Dada a sua simpatia, quando 
lhe perguntavam qual era a sua nacionalidade, ele 
simplesmente respondia “sou um baiano importado”.

Apesar de todas as nossas dificuldades humanas e 
estruturais, seu foco no interior da Comunidade, 
levou-o a fomentar a nossa identidade monástica, 
reestruturando a nossa liturgia, a nossa formação 
e criando as bases para a nossa ereção em Abadia 
em 1989 e pavimentando o caminho para a futura 
fundação da Cela São José em Itapecerica da Serra. 
Em 1989 houve uma nova surpresa de Deus e D. 
Ernesto foi eleito o nosso primeiro Abade . Esse novo 
serviço fraterno o consumiu por bem dezesseis anos ...

Nesse período, após a fundação da Cela São José em 
1992, não foi fácil manter o equilíbrio e a presença 
entre as duas Comunidades, mas o número de 
vocações começou a aumentar lentamente dando-
nos uma esperança para o futuro e apesar das várias 
crises e dificuldades em nossas obras elas não somente 
foram mantidas como passaram por um período de 
expansão, particularmente no Colégio e nas Obras 
Sociais.

Com grande alegria ele ainda celebrou os Cinqüenta 
anos de fundação tanto do Colégio Santo Américo, 
em 2001, quanto os da Abadia São Geraldo, em 2003. 
Contudo, o peso da idade se fazia sentir e em maio 
de 2005, ele decidiu renunciar ao Abaciado. Mesmo 
assim, aos 80 anos, ele ainda teve de enfrentar um 

Dom Ernesto

melyeket korábban közösségünk látott el – átadásával 
és/vagy megszüntetésével. Ilyen volt például a Nova 
Santa Rosában és São Paulóban fenntartott kis 
szemináriumok vagy a paranai Santa Rosa de Lima és 
a Vila Anastáció-i Szent István Király parókiák ügye.

A szegények iránti szeretete ugyanakkor szociális 
munkáink fejlesztésére ösztönözte, különösen 
Paraisópolisban; a származása iránti hűség segített neki, 
hogy szorosabbra fűzze kapcsolatát a kommunizmustól 
végre megszabadult Magyarországgal és Pannonhalmi 
Főapátsággal. A laikusok iránti törődése arra késztette, 
hogy aktívan részt vegyen oblátusok létrehozásában. 
A brazil és latin-amerikai szerzetesi környezet felé 
való nyitása a CIMBRA (Brazil Szerzetesrendek 
közötti Konferencia) és az UMLA (Latin-Amerikai 
Szerzetesi Egyesülete) egyik tartóoszlopává tette őt. 
Amikor odaadó rokonszenvét látva megkérdezték 
tőle, mi a nemzetisége, egyszerűen azt válaszolta: 
Importált bahiai vagyok. 

Minden emberi és strukturális nehézség ellenére, a 
hangsúly a Közösségen belül a szerzetesi identitás 
erősítésére, liturgiánk szerkezetének átalakítására, 
képzésünkre irányult, és 1989-re megteremtette az 
alapokat apátságunk megerősödéséhez, előkészítve az 
utat a Szent József kolostor későbbi megalapításához 
Itapecerica da Serrában. 1989-ben egy új meglepetés 
érkezett Istentől, Ödön atyát első apátnak választották. 
Ez az új testvéri szolgálat tizenhat éven át tartott.

Ebben az időszakban, a Szent József kolostor 1992-es 
megalapítását követően, nem volt könnyű megtartani 
az egyensúlyt, és a jelenlétet a két közösség között, 
de az elhívatások száma lassan növekedni kezdett, s 
ez reménységgel töltött el bennünket a jövőre nézve;  
a különböző válságok és nehézségek ellenére az 
elhívatások nemcsak megmaradtak, hanem az idők 
folyamán számuk nőtt is, különösen a kollégiumban 
és a szociális munkában.

Még nagy örömmel ő celebrálta 2001-ben a Szent 
Imre Kollégium és 2003-ban a Szent Gellért Apátság 
fennállásának ötvenéves megemlékezéseit, azonban 
az életkor súlya ekkor már érezhető volt, és 2005 
májusában úgy döntött, hogy lemond az apáti 
megbízatásról.  De így is, 80 évesen, a Szent Imre 
Kollégium rektoraként még mindig szembe kellett 
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néznie egy nehéz átmeneti évvel, míg 2006-ban végre 
visszavonulhatott egy nyugodtabb és előrehaladott 
korához jobban illő életmódba. 2006 óta egy új, 
ezúttal magyar szó jelzi diszkréten az életét: “Apuci”!

S végül, ma itt vagyunk együtt, hogy köszönetet 
mondjunk az élet ajándékáért, a szerzetesi hivatásért, 
annak, aki egy személyben “falusi ember”,  “vidéki 
pap”,  “paptanár”,  “Isten szamara,”  “importált bahiai” 
volt s most e közösség “Apucija”.  Szívből köszönöm,  
D. Ernesto, Ödön apát úr!

Egy zsoltárverssel kezdtem beszédemet, most egy 
másikkal fejezem be, ezúttal a 71. zsoltárból idézve:

“Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor 
elfogy az én erőm, ó Uram, ne hagyj el engem!”

Úgy legyen!

D. Geraldo González y Lima, OSB
Szent Gellért Apátság – São Paulo, Brazília
2015. december 12 – Guadalupei Miasszonyunk , 
Latin-Amerika védőszentje ünnepén

Forditás: Kepe Ferenc

difícil ano de transição como Reitor no Colégio Santo 
Américo e por fim pode retirar-se em 2006 a uma 
vida mais tranqüila e condizente com a sua avançada 
idade. De 2006 para cá, uma nova palavra, desta vez 
húngara, tem definido discretamente a sua vida : 
“Apuci”, “paizinho” !

Por fim, hoje, aqui estamos reunidos para agradecer 
o dom da vida e a vocação monástica daquele foi um 
“caipira”, um “padre da roça”, um “padre professor”, 
“um burrinho de Deus”, um “baiano importado” e um 
“apuci” para esta Comunidade. De coração, muito 
obrigado D. Abade Ernesto !

Comecei com o trecho de um Salmo e termino com 
outro retirado do Salmo 71 :

“Agora também, na velhice e com os meus cabelos 
brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha 
anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a 
todos os vindouros”. 

Que assim seja !

D. Geraldo González y Lima, OSB
Abadia São Geraldo – São Paulo, Brasil
12 de dezembro de 2015 – Festa de Nossa Senhora de 
Guadalupe, Padroeira da América Latina

Dom Ernesto



40

Híradó

Magyarországról
Sobre a Hungria

Debrecen Debrecen

Nem minden turista tudja, hogy Magyarország sokkal 
több, mint csupán fenséges fővárosa, Budapest.

Debrecen, melyet kálvinista Rómának vagy cívis 
városnak is neveznek, Magyarország második 
legnagyobb városa, méretét és lakosságát tekintve 
csak a főváros előzi meg.

A város fontos szerepet játszott az ország történelmében, 
lévén a legnagyobb magyar város a 18. században 
és a magyarok számára az egyik legjelentősebb 
kulturális központ. Debrecen Magyarország fővárosa 
is volt 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
alatt és 1944-45-ben.  a második Világháború 
végén, amikor a város szinte teljesen elpusztult; az 
épületek 70%-a megsérült, 50%-uk pedig teljesen 
megsemmisült. Lakossága alig több mint kétszázezer 
ember, körülbelül ugyanannyi, mint a São Paulo 
állambeli Assis és Jacarei városok, területe 461,2 
négyzetkilométer.

Az 2011-es népszámlálás adatai szerint gyakorlatilag 
a teljes lakosság (99,3%) beszél magyarul, 23,6% -uk 
tud angolul, 10,6%-uk németül  és 2,6%-uk oroszul. 
Az etnikai összetételt illetően: 84% magyarnak, 0,6% 
romának, 0,3% németnek és 0,2% románnak vallotta 
magát. A lakosság 15,1%-a nem jelölte meg etnikai 

Poucos turistas sabem, mas a Hungria é muito mais 
que sua majestosa capital Budapest.

Debrecen (que se pronuncia “Débrétcén”, com 
entonação na primeira sílaba), também conhecida 
como a Roma Calvinista, é a segunda maior cidade 
da Hungria, perdendo apenas para a sua capital.
A cidade teve papel importante no cenário histórico 
do país, sendo a maior cidade húngara no século 18 
e um dos mais importantes centros culturais para os 
húngaros. A cidade também foi a capital da Hungria 
durante a revolução de 1848-1849 e no final da 
segunda guerra mundial em 1944-1945, época que 
a ela foi quase toda arrasada, tendo 70% dos prédios 
danificados e 50% deles completamente destruídos.
Sua população é de pouco mais de duzentas mil 
pessoas, praticamente a mesma de cidades paulistas 
como Assis e Jacareí e possui uma área de 461,2 
quilómetros quadrados. 

De acordo com o Censo de 2011, praticamente a 
totalidade de população de Debrecen fala húngaro 
(99,3%), seguido de 23,6% que fala inglês, 10,6% 
alemão e 2,6% russo. Quanto à etnia, 84% são 
húngaros, 0,6% ciganos, 0,3% alemães e 0,2% 
romenos. Do total, 15,1% não declararam sua etnia. 
Excluindo esta população, os húngaros representam 
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98,9% de toda a população. Como na Hungria as 
pessoas podem declarar mais de uma etnia, a soma 
das etnias resulta maior do que a população total. A 
religião é bem variada: 24,8% são calvinistas, 11,1% 
católicos romanos, 5,1% católicos gregos, 0,4% 
batistas, 0,4% testemunhas de Jeová, 0,4% luteranos, 
26% não têm religião, 1,8% são ateus e 28,4% não 
declararam sua religião.

Está situada no lado oriental da Europa Central, 200 
quilometros a leste de Budapest, perto da fronteira 
com o noroeste romeno. Ela fica a aproximadamente 
duas horas e meia de carro de Budapest. Isso significa 
que se estiver na capital húngara, é plenamente viável 
um bate-e-volta para esta pitoresca cidade.

Debrecen é servida com uma das mais desenvolvidas 
malhas ferroviárias do país. A viagem partindo de 
Budapest leva praticamente o mesmo tempo da 
viagem de carro. As partidas ocorrem a cada hora e 
podem ser feitas das 6h às 20h, todos os dias. Esta é 
a mesma linha que liga a Hungria com a Romênia, a 
Ucrânia e na direção oposta, com a Eslováquia.

A cidade ainda conta com um moderno aeroporto, 
que foi reformado recentemente para receber mais 
voos internacionais.

Ela possui ao menos 10 hotéis com 3, 4 e 5 estrelas, 
com funcionários que falam o idioma inglês, assim 
como pensões com ambiente internacional.

Uma das principais atrações turísticas da cidade é 
o parque nacional Hortobágy, localizado na maior 
pradaria da Europa, que é uma enorme área aberta 
no coração do continente. Lá é possível contemplar 

hovatartozását. A nemzetiségi hovatartozás kérdésére 
válaszolók között a magyarok képviselik a teljes 
népesség 98,9%-át. Mivel Magyarországon az emberek 
egyidejűleg több etnikai csoporthoz való tartozást 
is megjelölhetnek, az önbevallás alapján létrejövő 
nemzetiségi csoportok össz-létszáma meghaladja 
a város teljes népességét. A vallási megoszlás igen 
változatos: a lakosok 24,8%-a református, 11,1% 
római katolikus, 5,1% görög katolikus, 0,4% baptista, 
a Jehova tanúi 0,4%-ot tesznek ki. Ugyancsak 0,4% 
evangélikus, míg 26% nem tartozik semmilyen vallási 
felekezethez. A lakosság 1,8%-a bevallottan ateista, 
míg 28,4%-a nem jelölt meg felekezeti hovatartozást.

Debrecen a közép-európai térség keleti oldalán 
található, Budapesttől 200 kilométerre keletre, közel 
Románia északnyugati határához, körülbelül két és 
fél órás autóútra Budapesttől. Ez azt jelenti, hogy a 
magyar fővárosból könnyedén megvalósítható egy 
rövid kirándulás e festői városba.

Debrecent az ország egyik legfejlettebb vasútvonala 
szolgálja ki. Az út Budapestről gyakorlatilag 
ugyanannyi időt vesz igénybe, mint autóval. A 
vonatok 6 és 20 óra között óránként indulnak. Ez 
ugyanaz a vonal, amely Magyarországot Romániával 
és Ukrajnával,  illetve az  ellenkező irányban 
Szlovákiával összeköti.

A városnak továbbá van egy nemrégiben a nemzetközi 
járatok fogadására is alkalmassá tett modern 
repülőtere.

A városban legalább 10 olyan 3, 4, vagy 5 csillagos 
szállodája van,   melyek személyzete angolul is beszél. 
Debrecen rendelkezik továbbá nemzetközi színvonalú 
panziókkal is.

A város egyik fő turisztikai vonzereje a Hortobágyi 
Nemzeti Park, amely  Európa legnagyobb pusztája; 
egy hatalmas nyílt terület a kontinens szívében. A 
látogató itt sétálva, lovagolva, kerékpározva, vagy 
esetleg a Tisza-tavon hajózva megcsodálhatja a park 
természetes szépségét, A Tisza-tó egy, a névadó 
folyó vízszintjének szabályozására mesterségesen 
létrehozott víztározó. A parkban vadászni, horgászni, 
úszni, jet ski-elni, gumitutajozni is lehet. A régióban 
található még a 200 madárfajt felvonultató Tiszavalki 
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a beleza natural do parque caminhando, cavalgando, 
pedalando, e até mesmo navegando pelo lago Tisza, 
artificialmente criado para regular o regime do rio 
homônimo. No parque também é possível caçar, 
pescar, nadar, andar de jet ski e banana boat. A região 
ainda conta com a reserva de pássaros Tiszavalk, 
morada de 200 espécies de aves. Foi naquela região 
que o gulyás, famoso prato da culinária húngara, foi 
criado pelos pastores locais. 

Já para os apreciadores de arquitetura, na região 
central fica a exuberante igreja Nagytemplom, uma 
das maiores igrejas calvinistas do mundo, que se 
destaca pela vista do alto da torre do sino, um lugar 
propício para capturar belas fotos. Os arredores da 
igreja são marcados pela tranquilidade, pela presença 
de crianças e jovens, pelos restaurantes e cafés e pelas 
lojas de souvenir. Em frente à igreja está a estátua do 
herói revolucionário Kossuth Lajos. Entre as várias 
termas da região, a mais popular é a Aquaticum 
Medicinal and Thermal Baths, um complexo aquático 
que conta com piscinas cobertas e descobertas com 
diferentes temperaturas, sauna e parque infantil. 
Também se destacam o moderno estádio Nagyerdei, 
a centenária torre de água Nagyerdei Viztorony, 
o zoológico de Debrecen, o culturalmente rico 
Puszta Parque Animal, o recém inaugurado Centro 
Científico “Agóra”, o “MODEM” - Centro para artes 
modernas e contemporâneas e o Déri Museum, que 
entre outras obras, abriga o majestoso tríptico de 
Munkácsy Mihály (veja artigo no nosso número 
anterior).

Debrecen é reconhecida por possuir um notório 
sistema público de educação que serve a todos os 
níveis educacionais. Este reconhecimento vai além das 
fronteiras da Hungria, e por isso suas universidades 
são centros internacionais de educação especializados 
especialmente em níveis elevados de educação. 
Destino de centenas de estudantes estrangeiros, ano 
após ano, as escolas oferecem educação em diferentes 
idiomas e nas mais variadas áreas do conhecimento. A 
Universidade de Debrecen é a maior da Hungria e seu 
campus principal é um belíssimo edifício neobarroco 
localizado ao norte da cidade, onde também funciona 
a Debreceni Nyári Egyetem (Universidade de Verão 
de Debrecen) destinada ao ensino de húngaro para 
estrangeiros e cujo método é adotado pelo Curso 

madárrezervátum. Ezen a vidéken alkották meg a 
helyi pásztorok a magyar konyha két hírességét, a 
gulyáslevest és a pörköltöt.

Az építészet szerelmeseinek ott van a városközpontban 
a pazar Nagytemplom, a világ egyik legnagyobb 
református istentiszteleti helye, melyet magas 
harangtornyai mintegy kiemelnek a városképből, 
s ezáltal épületét fényképek kiváló témájává teszik. 
Környékén az arra járó gyermekek és fiatalok, az 
éttermek, kávéházak és ajándékboltok békés nyugalmat 
árasztanak. A templommal szemközt áll a forradalmi 
hős Kossuth Lajos szobra. A környék különböző 
fürdői közül az Aquaticum Gyógy- és Termálfürdő 
a legnépszerűbb; ez egy vízi komplexum, melyben 
különböző hőmérsékletű vízzel feltöltött fedett és 
szabadtéri medencék, szauna és játszótér található. 
Szintén figyelemre méltó a modern Nagyerdei stadion, 
az évszázados Nagyerdei Víztorony, a Debreceni 
Állatkert, a kulturálisan gazdag Puszta Állatpark, az 
újonnan megnyílt Agóra Tudományos Központ, a 
Modern és Kortárs Művészeti MODEM Központ és 
a Déri Múzeum, amely otthont ad a csodálatra méltó 
Munkácsy Mihály szárnyas oltárképnek (lásd cikket 
az előző számunkban).

Debrecen elismertségét növeli a tanítás minden 
szintjét magába foglaló híres közoktatási rendszere. Ez 
az elismertség túlmutat Magyarország határain, így a 
város egyetemei elsősorban a felsőszintű szakoktatásra 
specializálódott nemzetközi oktatási központok. 
Évről évre több száz  külföldi diák célpontja; az 
iskolákban az oktatás különböző nyelveken és a tudás 
legkülönbözőbb területein folyik. 

A Debreceni Egyetem a legnagyobb magyarországi 
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egyetem, főépülete egy gyönyörű neobarokk 
építmény a város északi részén, ahol a Debreceni 
Nyári Egyetem is működik, aminek célja a magyar 
nyelv oktatása külföldieknek és aminek módszerét 
a Magyar Segélyegylet Magyar Iskolája is használ, 
tanítási együttműködést keretében.

Ha Magyarországra utazol, ne hagyjd ki Debrecent. 
Nem fogod megbánni!

Forditás: Dobos Eszter

Livre de Húngaro “Magyar Iskola” da Associação 
Beneficente Húngara e com quem esta última mantém 
um convênio pedagógico.

Se for para a Hungria, visite Debrecen. Não vai se 
arrepender! 

Luiz Fernando Szücs

Magyarországról
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Néptáncfesztivál
Festival de dança

Os dançarinos folclóricos  
da Hungria dinamizaram  

os grupos folclóricos  
de São Paulo

A Híradó 72. számában  
beszámoltunk a tánckurzusok  

sikeréről, amihez most  
néhány hozzászólást fűzünk

NO HÍRADÓ Nº 72 ESCREVEMOS  
SOBRE OS DANÇARINOS  

HÚNGAROS, AGORA LEIA NESTA  
EDIÇÃO COMPLEMENTADO COM OS  
DEPOIMENTOS DOS DANÇARINOS

Thalyta Borbély do Grupo Zrínyi Művészegyüttes 
comentou sobre a visita dos professores:

“Depois de alguns anos sem uma estrutura de dança 
folclórica, a Casa Húngara de Sao Paulo volta a receber 
renomados professores; No dia 12 de Junho de 2015 os 
dançarinos foram presenteados com a presença de Lengyel 
Szabolcs ‘Micsi’ e Hortobágyivér, sendo prestigiados com 
a experiência, ensinamento e o conhecimento de ambos. 
O vilarejo escolhido por nós, Zrínyi, foi da cidade de 
Sopron, Kapuvár - Rábakoz, sendo assim, tivemos a 
oportunidade de aprender e apresentar danças de um 
vilarejo festivo, elegante e repleto de cultura. 

Além de recebermos as aulas práticas 
de dança, tivemos aulas teóricas, com 
canções, explicações, fotos e vídeos; 
Os ensaios eram de quintas - feiras e 
sábados, das 15h (3ora) as 21 (9ora).

O Zrínyi é composto por novos 
dançarinos, um grupo que tem 
e conta uma história de mais de 
33 anos, mas que atualmente 
essa história está sendo contada 
por 16 novos integrantes da 
colônia e do grupo. É a primeira 
vez que estes novos integrantes 
dançarinos tiveram a oportunidade 
e a experiência de conhecer e 

prestigiar um pouco mais (de perto) a cultura, 
língua, folclore, o estilo de dança, a Hungria e claro, 
o trabalho de autênticos e profissionais dançarinos; 
Tendo sido uma experiência única. 

Borbély Thalyta így ír a tánc-pedagógusok 
látogatásáról: 

“A São Pauló-i Magyar Házba néhány év kihagyás után 
ismét neves néptánc-tanárok érkeztek: 2015 június 
12-én az itteni néptáncosok a tekintélyes tapasztalattal 
és tánctanári gyakorlattal rendelkező Lengyel Szabolcs 
“Micsi” és Hortobágyi Gyöngyvér  jelenlétét kapták 
jutalmul. 

Az általunk, Zrínyisek által választott tájegység Sopron, 
Kapuvár Rábaköz régió volt, így lehetőségünk adódott egy 
elegáns és magas művészeti szintű falusi ünnep táncainak 
megtanulására és bemutatására. 

A praktikus gyakorlati táncórák mellett elméleti 
foglalkozás is volt, énekkel, magyarázattal, fényképekkel 
és videofelvételekkel. A próbák csütörtökönként és 
szombatonként du. 3 és 9 óra között voltak. 

A 33 éves múlttal rendelkező Zrínyi tánccsoport fiatal 
táncosokból áll, és ezt a történetet most a kolónia és a 
csoport 16 új tagja mutatja be. Ez volt az első alkalom, 
hogy ezek a fiatal táncosok lehetőséget kaptak a magyar 
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Hoje, para nós, fica não só a dança aprendida e os 
ensaios exaustivos, longos e gratificantes, mas fica 
(também) a lembrança da amizade, do conhecimento 
adquirido e o carinho que cada um criou pelos nossos 
professores. 

Com muita alegria e satisfação agradecemos a 
Gyongvér e ao Micsi, obrigada pelas aulas teóricas 
e práticas, obrigada pela experiência, paciência, 
dedicação, gargalhadas, incentivo, amizade, e puxões 
de orelha. Isso nos deu e nos dá ainda mais vontade de 
prosseguir com o nosso trabalho diário, de apresentar 
e representar a história, o folclore húngaro. 

A dança e a cultura é uma única linguagem, que 
dentro dela tudo e todos se entendem…
Como nos disse a nossa professora Gyöngyvér “A 
dança resolve tudo”.

Mais uma vez, obrigada Hortobágyi Gyongyver e 
Lengyel Szabolcs.

Grupo Zrínyi Művészegyüttes

“A dança é a linguagem escondida da alma.”
Martha Graham,.”

Já Beatriz Micsik do Grupo Ropogós Csárdás 
resumiu o período do curso da seguinte maneira:

“Me faltam palavras para dizer como foi emocionante 
e importante o convívio e aprendizado com o Micsi 
e a Gyöngyvér. Aprendi muito sobre dança e sem 
dúvidas, sobre amizade. Guardo comigo os grandes 
ensinamentos e experiências que dividimos as poucas 
semanas que eles estiveram conosco. Espero muito 
poder encontra-los em breve, eles me fazem muita 
falta.”

“Sentimo-nos fantasticamente junto à comunidade 
húngara daí, fomos recebidos com enorme respeito 
e afeição e nos estenderam amizade. Agradecemos 
as duas semanas e meia passadas aí! Esperamos 
que haja continuidade; daremos continuidade ao 
trabalho iniciado com grande alegria” – escreveram 
os professores depois de voltar para casa.

Gyöngyvér ainda complementou: “Estivemos no 

kultúra, nyelv, folklór, táncstílus közelebbi, tiszteletet 
kiváltó megismerésére és valódi professzionális táncosok 
munkájának megtapasztalására. Ez egyedi és kivételes 
élmény volt számukra.

Számunkra most nem csak a megtanult táncok és a 
kimerítő, hosszú és lelkesítő próbák maradtak meg 
emlékként, hanem a tanáraink által valamennyiünkben 
keltett barátság, megszerzett tudás és kedvesség érzése is.  
Nagy örömmel és hálával köszönöm Gyöngyvérnek és 
Micsinek az elméleti és gyakorlati órákat, köszönöm 
az átadott tapasztalatot, türelmet, odaadást, kacagást, 
bátorítást, barátságot, és …a fülhúzásokat. Ez ad nekünk 
bátorítást és további lelkesedést a magyar történelem és 
folklór bemutatására és képviseletére irányuló napi munka 
folytatásához.

A tánc és a kultúra egy olyan sajátos nyelv, amelyen 
keresztül mindenki számára minden megérthetővé válik.  
Ahogy oktatónk, Gyöngyvér mondta: “A tánc mindent 
megold.”

Ismételten megköszönöm Hortobágyi Gyöngyvér és 
Lengyel Szabolcs odaadó munkáját.

A Zrínyi Művészegyüttes nevében

“A tánc a lélek titkos nyelve.”
Martha Graham

Micsik Beatriz a következőképp összegezte a kurzus 
tapasztalatait:

“Nem találok szavakat, hogy kellően kifejezzem, 
mennyire izgalmas és fontos volt számomra a Micsivel és 
Gyöngyvérrel együtt töltött idő és tanulás. Nagyon sokat 
tanultam a táncról és kétség kívül remek barátság alakult 
ki közöttünk. A néhány héten át tartó nagyszerű tanításra 
és a szerzett élményekre örömmel gondolok. Nagyon 
remélem, hogy hamarosan ismét találkozunk, már most 
is nagyon hiányoznak.”

“Rendkívül jól éreztük magunkat az ottani magyar kolónia 
társaságában, az emberek nagy tisztelettel, kedvességgel 
fogadtak bennünket és barátságukkal megtiszteltek. 
Köszönjük az ott eltöltött két és fél hetet! Reméljük, lesz 
folytatás, nagy örömmel megyünk folytatni a megkezdett 
munkát.”- írják otthonról az oktatók.

Néptáncfesztivál
Festival de dança
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Brasil em primeira viagem, mas esperamos que não 
seja a última! Ao lado do trabalho técnico, houve um 
pouco de tempo para que conhecêssemos o cotidiano 
dos dançarinos, principalmente durante nossos 
almoços juntos. As tradições gastronômicas nos 
caíram muito bem, cada dia nos apresentaram algo 
novo. Agradecemos muito o passeio por São Paulo 
guiados por Gábor Kiss, principalmente porque não 
teríamos conseguido fazê-lo sozinhos. A cidade foi 
impressionante, incrivelmente repleta de concreto, 
arranha-céus, riqueza e pobreza, favelas ao lado de 
mansões. Nos maravilhamos com a suntuosidade do 
Colégio Santo Américo e nos impressionamos muito 
com a escola na favela, aonde fomos levado por Gida 
Piller e apresentados ao seu trabalho minucioso. 

Agradecemos a Hilda Budavári, a Zsuzsi Orbán e 
à sua mãe, Ági, pelos dias passados na praia. Foi 
fantástico passear e juntar conchas em uma praia 
no outro lado do mundo. Encantamo-nos com a 
humildade com que participaram os dançarinos no 
trabalho de aprendizado e com que se ocuparam de 
continuamente adquirir conhecimento no campo 
da dança e música folclóricas. O ânimo da música 
ao vivo da festa de despedida foi inesquecível. Muito 
obrigado!”

 Deme Orsolya
Traduziu: Árpád Koszka

Foto tirada na despedida dos dançarinos-pedagogos,  
prestigiada por todos grupos de dança

Micsi tánc közben

Gyöngyvér ehhez hozzátette még: “Első ízben jártunk 
Brazíliában, de reméljük, nem utoljára! A szakmai 
munka mellett volt időnk egy kicsit megismerni a 
táncosok hétköznapjait, főleg közös ebédjeink alatt. 
Az étkezési szokások nagyon közel álltak hozzánk, a 
választék napról-napra elkápráztatott bennünket. Nagyon 
köszönjük Kiss Gábor szakszerű kalauzolását a városban, 
hiszen önállóan nem tudtunk közlekedni. Lenyűgöző 
volt São Paulo döbbenetes betonrengetege, hatalmas 
felhőkarcolói, a gazdagság és a szegénység, a favelák és 
villák egymásmellettisége. Rácsodálkoztunk a Szent Imre 
Kollégium pazarságára és döbbenten szemléltük a favela-
iskolát és az ott folyó munka alaposságát; mind a két helyre 
Piller Gida vitt el bennünket.

Köszönjük Budavári Hilda néninek, Orbán Zsuzsinak és 
édesanyjának, Áginak a tengerparton eltöltött napunkat. 
Csodálatos volt a Föld másik felén a tengerben sétálni, 
kagylót gyűjteni.

Csodálattal figyeltük, hogy a táncosok a munka és 
tanulás mellett milyen alázattal vettek részt a kurzuson 
és alkalmazzák a folyamatosan megszerzett tudást a 
néptánc-népzene területén. A záróbuli élőzenei hangulata 
felejthetetlen! Köszönjük!!!!!”

Deme Orsolya

Néptáncfesztivál
Festival de dança
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Karácsonyi bazar
Bazar de Natal

December 6-án került sor a Szondi György 
Cserkészcsapat várva-várt karácsonyi vásárára. 

A cserkészeken kívül sok önkéntes segítségére is 
számíthattunk.

10 órakor a brazil és magyar zászló felvonásával 
kezdődött a rendezvény. 

A látogatók sokféle stand kínálatából válogathattak: 
a kinti részen ruhák, szandálok, húskészítmények, 
italok és hagyományos sütemények vártak. Hatalmas 
volt a választék!

Bent sok egyéb mellett szuvenírekből, festményekből, 
bizsukból, kerámiákból, porcelánokból, könyvekből, 
és karácsonyi dekorációkból vásárolhattak a látogatók.

Az ebéd előtt a cserkészek magyar és portugál nyelvű 
karácsonyi dalokat adtak elő, így varázsolva ünnepi 
hangulatot. 

Mint mindig, az ebéd ez alkalommal is sok dícséretet 
kapott. A menü: körözött, tarhonyás hús, uborkasaláta, 
gyümölcslevek és diós bejgli.

A hangulat a tetőfokára hágott a Zsivaj együttes és 
a Pántlika, Sarkantyú és Zrínyi néptáncegyüttesek 
előadásakor. Tapsvihar köszönte meg bemutatójukat.

Aconteceu no dia 6 de Dezembro o aguardado 
Bazar de Natal do Grupo Escoteiro Szondi Győrgy. 

Além dos escoteiros muitos voluntários ajudaram na 
organização.

O evento começou às 10 da manhã com hasteamento das 
bandeiras do Brasil e da Hungria. 

Os visitantes puderam contar com uma diversidade de 
barracas. Na parte externa haviam barracas de roupas, 
sandálias, defumados, bebidas, condimentos e doces 
típicos.

Os convidados puderam escolher entre tantas opções o 
que comprar e consumir.

No interior muitas outras opções como souvenires, 
pinturas, bijuterias, cerâmicas, porcelanas, livros, 
decoração e artigos natalinos.

Antes do almoço os escoteiros presentearam os convidados 
com canções natalinas em húngaro e português, 
contagiando os visitantes com o clima de Natal.

O almoço como sempre foi muito elogiado. No cardápio, 
patê de ricota, estrogoff à moda húngara com macarrão 
chumbinho e salada de pepino. Suco à vontade e de 
sobremesa rocambole de nozes. 
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A Mikulás érkezése a gyerekeknek okozott nagy 
örömet. Édességeket és öleléseket osztott a mindenkit 
megható összejövetelen.

Zárásképpen az önkéntesek köszönetet mondtak 
a részvételért, és boldog karácsonyt kívántak 
mindenkinek.

Fordítás: Dobos Eszter

A animação ficou ainda maior com as apresentações da 
banda Zsívaj e dos grupos de dança Pántliká, Sarkantyú 
e Zrínyi. Os aplausos foram calorosos.

A chegada do Mikulás causou grande alegria para as 
crianças. Foram distribuídos doces e muitos abraços, 
emocionando a todos que estavam por lá.

No final os voluntários agradeceram a presença e 
desejaram a todos um Feliz Natal! 

Cintia Smelán

Karácsonyi bazar
Bazar de Natal
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A base da atuação do Lar Pedro Balázs, fundado 
em 1961, é a atenção integral à saúde do idoso 

para o envelhecimento saudável. 

O Lar é uma instituição social sem fins lucrativos, 
mantida pela Associação Beneficente Húngara, que 
existe desde 1926 – e que no ano que vem completará 
90 anos de atividade ininterrupta. Através de sua ação 
social, a Associação capta o apoio de entidades civis 
e religiosas (além naturalmente dos membros da 
comunidade húngara), que contribuem assim para 
manter o idoso morador do Lar integrado à sociedade. 

A gestão do Lar consegue através dessa participação 
que as rotinas diárias permitam e favoreçam:
•  Atividades físicas, recreativas e culturais de lazer 

para os residentes;
•  A convivência mista entre os residentes de diferentes 

graus de dependência;
•  A participação em atividades desenvolvidas pela 

comunidade local; 
•  A participação da família e da comunidade no 

convívio com o residente; 
•  O desenvolvimento de atividades conjuntas com 

pessoas de outras gerações.

Entre uma edição e outra do HIRADÓ houve muitos 
eventos, dos quais escolhemos alguns para ilustrar a 
vida é celebrada no Lar.

Nessa semana as moradoras e as colaboradoras foram 
supreendidas com a beleza e delicadeza que brotava 
dos magníficos buquês enviados pelo Instituto  Flor 
Gentil. Foi gratificante ver os sorrisos e expressões 
radiantes das presenteadas, conforme iam recebendo 
seus arranjos. Bravo, Flor Gentil!

Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs

Az 1961-ben alapított Balázs Péter Otthon 
működésének vezérelve, hogy az idősek teljes körű 

egészségügyi ellátása, az időskori folyamatok teljes körű 
követése biztosított legyen.

Az Otthon jótékonysági intézmény, nem nyereségorientált. 
Fenntartója a Magyar Segélyegylet, amely 1926 óta 
megszakítás nélkül működik, így 2016-ban fennállása 90. 
évfordulóját ünnepelheti.
A Segélyegyletet ezen tevékenységében civil és egyházi 
szervezetek támogatják (természetesen a magyar közösség 
önkéntes tagjai mellett), így segítve elő, hogy az Otthon 
lakói ne szakadjanak ki a társadalomból.

Az Otthon vezetősége a hozzájárulók segítségével a 
következő napi tevékenységeket szervezi meg:
•  A lakók fizikai aktivitása fenntartása, szabadidős és 

kulturális tevékenységek;
•   Az eltérő fizikai állapotú lakók részére közös programok 

biztosítása;
•  A helyi közösség által rendezett programokban való 

részvétel;
•  A család és a közösség részvétele;
•  Közös tevékenység más korcsoportokhoz tartozókkal.

A HÍRADÓ legutóbbi száma megjelenése óta számos 
esemény helyszíne volt az Otthon, melyek közül 
kiemelünk néhányat a program sokszínűségének 
bemutatására.

Ezen a héten a bentlakókat és a munkatársakat is 
meglepte az a finomság és szépség, amely Flor Gentil 
Intézet által az Otthonnak küldött pompázó virágokból 
áradt. Öröm volt nézni a megajándékozottak mosolygó 
arcát és csillogó tekintetét, amint a csokrokat megkapták. 
Bravó, Flor Gentil!

Flor Gentil –  
Kedves Virág Flor Gentil szept. 14. 14 set.
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Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs

Essa quarta feira foi particularmente agradável com o 
grupo teatral “As Fúrias” trazendo novamente alegria, 
cultura e descontração para as moradoras. Obrigado, 
Sra. Maria Amom, promotora da tarde.

Nada melhor que um churrasco para comemorar a 
chegada da primavera. Foi assim que o início dessa 
nova estação foi comemorado pelos moradores, 
colaboradoras e pelos voluntários do Lar.

A szerda délután rendkívül kellemes volt, az “A Fúriák” 
színtársulat ismét örömet, a kultúrát és önfeledt 
pihenést hozott a bentlakóknak. Köszönjük, szívélyes 
üdvözletünk Sra. Maria Amomnak.

A tavasz érkezésének megünnepléséhez nincs jobb, 
mint egy sikeres grillparti. Az Otthon, a bentlakókkal, a 
munkatársakkal és az önkéntesekkel együtt így ünnepelte 
az új évszak kezdetét.

Az “As Fúrias”  
színházi csoport  
előadása

A tavasz érkezése  

Grupo Teatral  
“As Fúrias” 

Chegada  
da primavera 

szept. 16.

szept. 23.

16 set.

23 set.
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Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs

O dia se iniciou com muita alegria, tranquilidade e as 
costumeiras conversas. Os alunos do Colégio Inovação 
foram visitar o Lar por ocasião do Dia Internacional 
do Idoso. Durante suas longas conversas com os 
idosos houve uma rica troca de experiências. Canções, 
récita de versos antecederam o lanche, formando um 
programa que encantou os idosos. Parabéns para os 
coordenadores e professores.

Na parte da tarde, o Dia Internacional do Idosos foi 
comemorado com o grupo da comunidade Santa Mãe 
de Deus, com a companhia do padre Dom Adriano. 
Todos puderam participar das bênçãos vindas do 
Alto, após o que houve um agradável congraçamento 
entre parentes e amigos dos idosos.

Ma a reggel nagy nyugalomban, beszélgetéssel és sok 
örömmel telt. Az idősek nemzetközi napja alkalmából az 
Otthont meglátogatták a Colégio Inovação középiskola 
diákjai. Az idősekkel folytatott hosszú beszélgetéseik alatt 
komoly tapasztalatcserére került sor. Ezután éneklés, 
versmondás és tízórai következett. Köszönjük. Colégio 
Inovação, az iskola diákjai elbűvölték időseinket. Forró 
üdvözlet a koordinátoroknak és a tanároknak.

Délután, az idősek nemzetközi napját ünnepeltük 
az ISTENNEK SZENT ANYJA (Santa Mãe de 
Deus) katolikus gyülekezettől érkezett Dom Adriano 
részvételével. Égből jövő áldásban részesültünk. 
Folytatásként kellemes beszélgetésre került sor a 
családtagokkal és a barátokkal.

Idősek  
Nemzetközi Napja 

Dia Internacional  
do Idoso szept. 30. 30 set.
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Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs

Pa r a  c o m e -
morar o dia 
internacional 
do idoso o lar 
recebeu alu-
nos do Colégio 
Inovação. As 
crianças inte-
ragiram com os residentes, cantaram, declamaram 
poesias e depois de um lanche finalizaram a visita. 
Obrigado Colégio Inovação, os moradores estão en-
cantados com seus alunos.

A festa não deixa de ser divertida, com suas cores 
vibrantes, personagens “mórbidas” e principalmente 
com o mote muito simpático, “doçuras ou travessuras?” 
Naturalmente doçuras! 

Recentemente importada para o nosso país, esta 
tradição é mais um momento que não se pode 
desperdiçar, pois rende momentos de alegria para 
os idosos!

Az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából a Colégio 
Inovação néhány tanulója jött el, akik beszélgettek 
a lakókkal, dalokat és verseket adtak elő, és együtt 
uzsonnáztak velük. Köszönjük a Colégio Inovação-
nak a részvételt. A lakókat elbűvölték tanulóik!

A vidám, színes ünnep, a “hullajó” karakterek, és 
természetesen a kedves “Édesség vagy rosszaság?” 
kérdés sem maradhatott el. Természetesen édesség!

A hazánkban nemrég meghonosodott ünnep az 
idősek számára is sok örömet hoz.

Az Idősek  
Nemzetközi Napja  
programja 

Egy finom reggeli 
– Halloween 
megünneplése 

Comemorando  
o Dia do Idoso 

Café da manhã 
com gostosuras –
festa de Halloween 

szept. 30.

okt. 30.

30 set.

30 out.



53

Híradó

Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs

A estátua de Santa Isabel estava perdida na Igreja de 
Santo Estêvão Rei, na Vila Anastácio, antigo núcleo 
de imigrantes húngaros. A estátua foi resgatada, 
restaurada pela artista Mária Szakmári e consagrada 
em 2007 como Padroeira do Lar, pelo nosso então 
Abade Linka Ödön

Desde então, anualmente em 17 de novembro é 
realizada uma missa em honra da Santa Padroeira.
Este ano, Dom Adriano e a equipe da liturgia da 
comunidade Santa Mãe de Deus foram os que 
trouxeram a Palavra. As rosas foram doadas pela 
ONG Flor Gentil e pela família Pereira.  Ao final da 
Missa, as rosas e os pães foram benzidos e distribuídos 
entre as pessoas presentes. Foi um belo momento de 
fé no Lar. 

Colaboradores do Bradesco Financiamento passaram 
uma agradável manhã de sábado, acompanhando os 
moradores em sua rotina. 

Szent Erzsébet szobrát elveszettként tartották számon. 
A Vila Anastácio-i Szent István Király Templomban 
leltek nyomára, majd Szakmári Mária képzőművész 
felújította. 
2007-ben Linka Ödön apát úr szentelte fel. Az Otthon 
védőszentjeként tisztelt magyar szent emlékére azóta 
is minden évben emlékmisét tartanak november 
17-én.

Az idén Adriano atya hozta el az Igét az Isten 
Édesanyja közösség tagjainak részvételével. A 
virágokat a Flor Gentil ONG szervezet és a Pereira 
család adományozta. A mise végén a megáldott rózsák 
és kenyér a jelenlevők között kerültek szétosztásra. A 
vallásos hit szép megnyilvánulása volt az esemény.

A Bradesco Financiamento önkéntesei töltöttek az 
Otthonban egy kellemes szombat délelőttöt, mely során 
a lakók mindennapos tevékenységeibe kapcsolódtak be. 

Mise Árpád-házi  
Szent Erzsébet  
tiszteletére 

Egy szombat  
reggel 

Missa de Santa  
Isabel da Hungria -  
Árpádházi Szent  
Erzsébet 

Uma manhã  
de sábado 

nov. 17.

nov. 28.

17 nov.

28 nov.



54

Híradó

Volt sok beszélgetés, finom reggeli, séta a téren 
és a kertben. Dominójáték és zene is színesítette 
a napot.

A Karácsony megünneplése az Otthonban több 
eseményt is összekapcsol. December 8-án került sor 
az elsőre ezek közül. Az Isten Édesanyja Parókiától 
érkezett Adriano atya által celebrált adventi mise 
része volt a rendkívül megható élő betlehem is.

Az Otthon igazgatósága – az igazgató, Madalena 
Judite Rath és az operatív vezető, Suzana Santos 
– beszédei után a lakók egyik aktív társuk, Lena 
asszony által betanított karácsonyi dalokat adtak elő. 
Ezt követően a Marisol tánciskola növendékeinek 
elegáns és elbűvölő bemutatója következett.
Az igazgatóság, a vezetőség, a támogató segítők 
és a lakók köszönetet mondanak a Freguesia do Ó 
közösségének, a családtagoknak, az önkénteseknek 
és barátoknak egész éves hozzájárulásukért, és az 
ünnepben való ismételt részvételükért.

Irták: 
Suzana Santos 

és Biró Anna
Fordították: 

Koszka Árpád 
és Dobos Eszter

Muita conversa, bom café, passeios pela praça e 
momentos de descontração no jardim. E ainda houve 
tempo para jogos de dominó e música.

A Festa de Natal no Lar acontece em vários episódios. 
O primeiro deles ocorreu na terça feira dia 8 de 
dezembro, com a Missa de Advento celebrada por 
Dom Adriano da Paroquia Mãe de Deus  O presépio 
vivo foi comovente.

Após as falas da diretora do Lar, Sra Madalena Judite 
Rath e da Gerente, Sra Suzana Santos, os moradores 
apresentaram cantos de natal ensaiados por Dona 
Lena, uma ativa moradora. O programa continuou 
com a apresentação dos alunos da escola de bailado 
Marisol, que brindaram a todos com um espetáculo 
de elegância e charme.  A diretoria, gerência, 
colaboradores e moradores agradecem à Comunidade 
de Freguesia do Ó, aos familiares, voluntários e 
amigos que nos apoiam o ano todo e puderam estar 
novamente nesse momento de celebração.

Redação: 
Suzana Santos 

e Anna Biró
Tradução: 

Árpád Koszka 
e Eszter Dobos

Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs

Karácsony Natal 2015  dec. 12. 12 dez.
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Atenção integral à saúde
Corpo de enfermagem, médico, nutricionista,

terapeuta ocupacional e fisioterapeuta.

Atividades agradáveis
em tempo integral  
e com total liberdade  
de escolha: horticultura,  
jardinagem, ambiente  
para leitura, jogos,  
artesanato, passeios  
e muito mais. 

www.larpedrobalazs.org.br
Rua Ribeiro de Morais, 952 – Freguesia do Ó – São Paulo – SP

Agende uma visita
pelo telefone (11) 3931-6560

Balázs Péter Otthon
Lar de idosos Pedro Balázs
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Magyarok Brazíliában
Húngaros no Brasil

2015 májusa óta a São Pauló-i Állami 
Egyetemen (USP) magyar nyelvet és 

kultúrát tanulhatnak az érdeklődők. Az eltelt évben öt 
különböző csoportban, több, mint száz beiratkozott 
diák élvezhette a Magyar Rektori Konferencia 
kezdeményezését, a Magyar Nemzeti Bank Pallasz 
Athene Domus Anime Alapítványa által nyújtott 
lehetőséget. A Pécsi Tudományegyetem Ibéro-Amerikai 
Központja koordinálja a kurzust, mely évente egyszer 
megszervezi a Magyarok Brazíliában című konferenciát. 
A konferenciára érkező vendégek közül az egyik órát 
meglátogatta, sőt aktívan részt vett benne a PTE Ibero-
Amerika Központ igazgatója, a Bölcsészettudományi 
kar dékánja Prof. Dr. Fischer Ferenc és Deák Máté, a 
Központ munkatársa.

Az első konferencia a Bevándorlás, Irodalom alcímet 
kapta. A november 28-ai eseményt a Brazíliai Magyar 
Nagykövetség és a São Pauló-i Főkonzulátus illetve 
a Pécsi Tudományegyetem Közhasznú Alapítványa 
is felkarolta. Konkoly Norbert Nagykövet úr révén 
még az egyik legfontosabb brazil újság, a Folha de 
São Paulo is riportot kért a konferencia kapcsán. A 
magyar kormány Déli Nyitás politikája így a gazdasági 
eredményeken kívül az akadémiai életben is sikert ért 
el: 150 vendéget vonzott az Első Magyarok Brazíliában 
/ Bevándorlás, Irodalom Konferencia.

A rendezvény célja Magyarország megismertetése a 
brazilok körében és az Universidade de São Paulón 
folyó akadémiai munka ösztönzése.  A Ciência sem 
Fronteiras ösztöndíj program során már több, mint 
2100 brazil diák tanult Magyarországon. A szervezők 
remélik, hasonló programokkal tovább erősödik majd 
a két ország közti egyetemi és kulturális viszony. A 
konferencia szüneteiben három kiállítást tekinthettek 

Desde maio de 2015 os interessados podem aprender 
o idioma e a cultura húngaras na Universidade 

de São Paulo (USP). No ano que passou, mais de uma 
centena de alunos inscritos e divididos em cinco grupos, 
pode apreciar esta iniciativa da Conferência dos Reitores 
das Universidades Húngaras, tornada possível graças 
ao apoio da Fundação Palas Atena Domus Anime, do 
Banco Nacional Húngaro. O curso é coordenado pelo 
Centro Ibero-Americano da  Universidade de Ciências 
de Pécs, que também organiza anualmente a conferência 
“Húngaros no Brasil”. Dentre os convidados, o gestor 
do Centro Ibero-Americano da Universidade de Pécs , 
Prof. Dr. Fischer Ferenc e seu colaborador Deák Máté 
puderam assistir e participar ativamente de uma das 
aulas do curso.

A primeira Conferência recebeu o título de “Imigração 
e Literatura”. O evento de 28 de novembro teve 
também o apoio da Embaixada da Hungria, do 
Consulado Geral da Hungria em São Paulo e da 
Fundação para o Benefício Público da Universidade 
de Pécs. Na condição de Embaixador, o sr. Konkoly 
Norbert conseguiu inclusive inserir uma entrevista 
sobre a conferência em um dos periódicos mais 
influentes de São Paulo, a Folha de São Paulo. A 
política de “Abertura para o Sul” do governo húngaro 
obteve assim sucesso também no âmbito acadêmico 
além dos resultados econômicos: a I. Conferência 
Húngaros no Brasil atraiu mais de 150 pessoas.

O objetivo da conferência era a divulgação da Hungria 
no meio brasileiro e o incentivo ao trabalho acadêmico 
desenvolvido na USP. Dentro do programa de bolsas 
do Ciências sem Fronteiras, mais de 2100 alunos 
brasileiros já estudou na Hungria. Os organizadores 
do evento acreditam que com outras iniciativas 
semelhantes se reforcem ainda mais as relações 
universitárias e culturais entre os dois países. Nos 
intervalos da conferência, os participantes puderam 
apreciar tres diferentes exposições: as criações gráficas 
de Albert Kiss, as tomadas feitas em Budapest pelo 
fotógrafo Felipe Gombossy e os locais da Hungria 
considerados Patrimônio Mundial.

Em  28 de novembro, um sábado, o anfitrião 
da Conferência, professor Dr. Roberto Politano 
(descendente de húngaros),  teve a oportunidade de 
saudar os presentes. As duas aberturas oficiais foram 
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meg a vendégek. Kiss Albert grafikus festményeit, 
Felipe Gombossy fényképész budapesti fotóit és a 
Magyar Világörökség helyszíneit bemutató kiállítást.  

November 28-án, szombaton, a vendégsereget először 
a konferencia házigazdája Dr. Rodolfo Politano, az 
USP magyar származású professzora köszöntötte. A 
két hivatalos megnyitót az USP nevében Paul Jean 
Etienne Jeszensky, a Nagykövetségtől pedig maga 
Konkoly Norbert Nagykövet úr tartotta meg.  Ehhez 
az első szekcióhoz tartozott a kurzus és a konferencia 
támogatóinak bemutatatása. Dr. Dubéczi Zoltán    a 
PADA Alapítvány és a Magyar Rektori Konferencia 
képviselőjeként, két érdekes előadásban vázolta a 
Magyar Nemzeti Bank oktatási programjait és a magyar 
egyetemek válaszát a tömeges bevándorlásra. A Pécsi 
Tudományegyetemről Deák Máté ismertette a São 
Pauló-i Egyetemmel együttműködésben létrehozott 
Magyar Nyelv és Kultúra Kurzus eredményeit.

A magyar édességekben bővelkedő kávészünet 
után az irodalom kapta a főszerepet. A magyar 
nyelv és kultúra kurzus vezetője, Kóbori Sarolta 
koordinálásában a második szekció négy előadónak 
adott teret. Dr. Rákóczi István, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Portugál Tanszékének vezetője, a 
sokoldalú Kordás Ferencről tartott előadást. Nelson 
Ascher, a híres brazil-magyar irodalmár, fordító és 
költő, a magyar költészetről beszélt, József Attila: 
Születésnapomra című versfordítását is felolvasta.                 
Dr. José Alberto Cotta témája Kertész Imre és a 
száműzöttség érzése volt. Dr. Cotta az Univesidade 
de São Paulo Pszichológiai Intézetében poszt-doktori 
kutatását végzi a Nobel-díjas magyar íróról. Az 
irodalmi szekciót a Brazíliában nagyra becsült Rónai 
Pál irodalmár, fordító munkásságának bemutatása, 
Spiry Zsuzsanna, az USP doktoranduszának izgalmas 
előadása zárta.

A harmadik szekciót Dr. Nagy Balázs Vince, a Magyar 
Rektori Konferencia Brazíliai Képviselője irányította. 
Az első, igazán megható előadást Dom Gabriel 
tartotta. Gabriel atya idős kora ellenére vállalta a 
meghívást, így személyesen mesélhette el a São Pauló-i 
Szent Imre Kollégium megalapításának történetét. 
Dr. Dénes Tibor, az USP magyar származású orvos 
professzora, a São Pauló-i magyar egyesület, az 
Associação Húngara elnöke mutatta be a jövőre 

Magyarok Brazíliában
Húngaros no Brasil

proferidas pelo Prof. Paul Jean Etienne Jeszensky em 
nome da USP e pelo próprio Embaixador, Sr. Konkoly 
Norbert, em nome da Embaixada. Na primeira seção, 
apresentaram-se o Dr. Dubéczi Zoltán, da Fundação 
Palas Atena, como representante da Conferência 
dos Reitores Húngaros, que em duas palestras 
esquematizou os programas de incentivo do Banco 
Nacional Húngaro e a reação das universidades 
húngaras à intensa imigração.  Dr. Deák Máté da 
Univesidade de Pécs discorreu sobre os resultados da 
colaboração com a USP através do Curso de Língua 
e Cultura Húngaras.

Após um “coffee-break” pródigo em doces húngaros, o 
bloco seguinte teve a Literatura como tema principal. 
A coordenadora desse segmento, gestora do curso 
de Língua e Cultura Húngaras, Prof. Kóbori Sarolta, 
ofereceu espaço para quatro apresentações.  O 
responsável da Cadeira de Português da Universidade 
Eötvös Lóránd, Dr. Rákoczi István fez uma 
apresentação do multifacetado escritor Kordás Ferenc 
(que viveu no Brasil). Em seguida Nelson Ascher, 
famoso literato, tradutor e poeta, falou sobre a poesia 
húngara e leu sua própria tradução para a obra ”Para 
meu aniversário”, do poeta József Attila. Na sequência, 
o Dr. José Alberto Cotta – que realiza suas pesquisas 
de pós-doutorado no Depto. De Psicologia da USP 
sobre o vencedor do Nobel de Literatura Imre Kertész 
– abordou o tema do exílio na obra desse escritor. A 
seção de Literatura se encerrou com a apresentação 
de Spiry Zsuzsanna sobre a importância do trabalho 
de traduções do respeitado literato Rónai Pál. 

A terceira seção foi coordenada pelo Dr. Nagy Balázs 
Vince, representante no Brasil da Conferência dos 
Reitores Húngaros. A primeira palestra, realmente 
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90 éves intézményt. Az Associação Húngara, és a 
Magyar Ház mellett a magyar nyelv és kultúra ápolását 
a Magyar Cserkészszövetségnek köszönhetjük 
Brazíliában. Dr. Hársi Sarolta, a Cserkészek idén 
leköszönő elnöke, az USP víruskutató professzora 
tartott erről izgalmas előadást. 

Nem csupán São Paulóban van aktív magyar élet 
Brazíliában. A Dél-Brazíliában, Santa Catarina 
államban lévő Jaragua do Sul településen is élnek 
magyar bevándorlók leszármazottai, kiknek ősei 
125 évvel ezelőtt telepedtek le ott. A Jaragua do Sul-i 
Kulturális Központ elnöke, Sidnei Lopes már három 
könyvet publikált a magyarokról, előadása pedig 
bizonyította, hogy szakértője a témának.

A konferencia lezárásaként Dr. Dubéczi Zoltán átadta 
a Magyar Nemzeti Bank PADA Alapítványának 
ajándékait: Dr. Paul Jean E. Jeszensky az Univerisdade 
de São Paulo képviseletében vette át a Nobel-
díjasokat bemutató emlékérmet. A brazíliai magyar 
közösségek fáradhatatlan munkáját a magyar kultúra 
megőrzésének érdekében Dr. Dénes Tibornak, a 
Magyar Ház képviseletében Tóth Rómer Eszter és 
a Jaragua do Sul-i magyar közösség nevében Sidnei 
Marcelo Lopes vették át az ajándékokat. 

Az esemény végén az USP tanfolyamának hallgatói 
a kurzus oktatóját, Kóbori Saroltát emlékplakettel 
is megajándékozták. A záróbeszédet Maris Zsolt, a 
São Paulói magyar főkonzul mondta. Az esemény 
végén még a Thalyta Borbély által vezetett Zrínyi 
néptánccsoport bemutatóját is élvezhették a vendégek. 

Kóbori Sarolta
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emocionante, foi de D. Gabriel (Iroffy Zsolt). Apesar de 
sua idade, o idoso prelado aceitou o convite e contou sua 
participação pessoal na história da fundação do Colégio 
Santo Américo. Dr. Dénes Tibor, professor médico na 
USP, de descendência húngara, apresentou a quase 
nonagenária Associação Beneficente Húngara, da qual 
é presidente. O apoio à cultura e à manutenção da língua 
húngara no Brasil se devem à atividade da Associação 
Beneficente Húngara em conjunto com a Casa Húngara 
e com a Associação dos Escoteiros Húngaros.  Sobre 
esta última instituição discorreu vivamente a Prof. 
Hársi Sarolta, pesquisadora na área de virologia da USP, 
que este ano se despede de suas funções de gestora dos 
escoteiros.

No entanto, não é só em São Paulo que existe vida 
húngara: na cidade de Jaraguá do Sul, no Estado de Santa 
Catarina, ao sul do Brasil também vivem descendentes 
de imigrantes húngaros, que se estabeleceram na região 
há 125 anos. O presidente do Centro Cultural de Jaraguá 
do Sul, Sidnei Lopes já publicou tres livros sobre os 
húngaros na região e sua apresentação demonstrou seu 
vasto conhecimento sobre o assunto.

Para o encerramento da Conferência, o Dr. Dubéczi 
Zoltán, em nome da Fundação Palas Atena do 
Banco Nacional Húngaro, presenteou as instituições 
húngaras com medalhas alusivas aos laureados 
húngaros pelo Prêmio Nobel.

Os obséquios foram recebidos respectivamente 
pelo  Prof. Paul Jeszensky pela USP, pelo Dr. 
Dénes Tibor, pela Associação Beneficente Húngara 
em agradecimento ao incansável trabalho pela 
preservação da cultura húngara no Brasil, por Tóth 
Romer Esther pela Casa Húngara e por Sidnei Marcelo 
Lopes pela comunidade húngara de Jaraguá do Sul.
Ao final do evento, os alunos do Curso de Cultura 
e Lingua Húngaras homenagearam sua professora 
Kóbori Sarolta com uma plaqueta comemorativa. 
A palestra de encerramento foi proferida por Maris 
Zsolt, Cônsul Geral da Hungria em São Paulo. E para 
finalizar, a plateia pode apreciar a apresentação de 
danças folclóricas húngaras pelo grupo Zrínyi, sob a 
direção de Thalyta Borbély.

Kóbori Sarolta
Traduzido por: Árpád Koszka


