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VEZÉRCIKK

EDITORIAL

Mi, magyarok, szeretünk ünnepelni,
megemlékezéseket tartani.
Könnyű indokot találni a baráti összejövetelekre;
figyelünk a csapat minden győzelmére, minden
alapítási dátumra, barátaink minden sikerére.
Ünneplünk minden lehetséges alkalommal és és
buzgón törekszünk is rá. A kulcsszó: LELKESEDÉS!
Történelmünkben nagyon sok gyászt, szenvedést
és veszteségeket okozó esemény volt, és talán
éppen ezért (legalábbis Freud így magyarázza) ott
keresünk kárpótlást, ahol tudunk.
2016-ban a brazíliai magyaroknak sok energiára
és vidámságra lesz szükségük, hogy a kedvező
csillagállásnak megfelelően valamennyi neves
évfordulót megünnepelhessenek. Lássuk csak
őket:
* A Braziliai Magyar Segélyegylet
megalakulásának kilencvenedik éve,
* A hatvanadik Magyar Bál,
* A Balázs Péter Otthon fennállásának
ötvenötödik éve.
Ennek az igen különleges évnek méltó
megjelölésére logó-készítő versenyt hirdettünk.

Nós húngaros gostamos de festejar, comemorar,
celebrar.
É fácil reunir motivos para uma confraternização:
estamos atentos para cada vitória de uma equipe,
para cada data de fundação, para cada conquista
de um amigo. Celebramos em todas as oportunidades possíveis e as buscamos avidamente. A palavra
é Emoção!
Em nossa história tivemos muitos e muitos motivos para luto, sofrimento, perda, e talvez por isso
(Freud explica) buscamos compensações onde
podemos.
E em 2016, os húngaros no Brasil precisarão de
muita energia e alegria para comemorar todos os
jubileus que se acumulam, como conjunções favoráveis de astros no firmamento. Vamos enumerar:
* Noventa anos de fundação da Associação
Beneficente Húngara
* Sexagésimo Baile Húngaro
* Cinquenta e cinco anos de existência do Lar
Pedro Balázs
Para marcar este ano tão especial, lançamos um
concurso para a criação de uma logomarca. Leiam

OLVASSA E SZÁMUNKBAN/SUMÁRIO
Olvasóinktól/De nossos leitores ................................................................................................................................ 1
Vezércikk /Editorial .................................................................................................................................................... 3
Pécs – Város határok nélkül/Pécs – Cidade sem fornteiras ..................................................................................... 4
Oscar 2016 – Saul Fia/Oscar 2016 – O filho de Saul ............................................................................................... 10
Magyar Nemzeti ünnepData nacional húngara ....................................................................................................... 12
Húsvéti ünnep a Balázs Péter Otthonban/Festa de Páscoa Lar Pedro Balázs........................................................ 14
Braziliai Magyar Segélyegylet közgyülése/Assembléia da Associação Beneficente Húngara ................................ 22
Interjú Murányi Kiss Verával/Entrevista com Vera Murányi Kiss .......................................................................... 24
Logo pályázat/Concurso Logomarca......................................................................................................................... 30
Gulyás, Pörkölt, Paprikás/ Gulyás, Pörkölt, Paprikás.............................................................................................. 31

Hiradó 74

VEZÉRCIKK/EDITORIAL

2

E márka születésének rövid történetét cikkünkben
olvashatják. Ezen túlmenően itt van még egy
hazafias vonatkozású kiemelkedő nemzeti ünnep:
Hatvan év után mennyire érezzük még mindig
fájónak a szovjet rendszer ellen vívott forradalom
sebeit? És a Bartók által újraértelmezett
népdalok disszonáns akkordjait mennyire
tekintjük sajátunknak? A szerző születésének
százhuszadik évfordulóját szintén ebben az évben
ünnepeljük. De ez a 2016-os esztendő még
egyebeket is tartogat számunkra. Időről időre
megjelenik egy-egy magyar ember a nemzetközi
színpadon, aki a számítógépes vírus gyorsaságát
is felülmúlóan rövid idő alatt elárasztja a világot
újszerű gondolataival, cselekedete hírével.
Ilyenek voltak Neumann János (a 40-es években),
Puskás Ferenc (az ötvenesekben), Rubik Ernő (a
nyolcvanasokban). És most, 2016-ban, egy komor
gondolatokat hordó, a nézőt mélyen megindító,
Magyarországról érkező film hódítja meg a világot:
Nemes Jeles László “Saul fia” című filmje, amely
elnyerte az idei Oscar díjat a legjobb külföldi
film kategóriában. Sokan látták a filmet, sokan
mások nem voltak rá képesek (ennek okát most
nem részletezzük).... Gondolhatunk itt Kertész
Mihályra (Michael Curtiz), aki a “Casablanca”
című filmet rendezte, Zsigmond Vilmosra, a
“Harmadik típusú találkozások” operatőrére, vagy
Rózsa Miklós harci indulójára a “Ben-Hur”-ban;
valamennyien díjnyertesek, na de egy 2016-os
Oscar a legjobb külföldi film kategóriában? Ez
igazán nagy büszkeségre méltó, olyanra, amilyent
csak a távoli 1982-es évben a “Mephisto” ért
el! És a riói olimpiára még sor sem került! Hány
magyar sportoló tiszteletére fogják eljátszani a
magyar himnuszt a játékok tizenhat napja alatt?
A meghatódottság könnyei hányszor áztatják
majd arcunkat, annak láttán, hogy az olimpiai
emelvényen a magyar nemzeti lobogó emelkedik
a legmagasabbra? Az év első három hónapjában
már tartottunk néhány megemlékezést:
Februárban volt a Táncfesztivál Uruguayban,
ahol több mint 80 táncosunk töltötte meg a
Teatro Solis színpadát. Ugyancsak februárban
és ugyancsak Urugayban zajlott le a LAMOSZSZ
közgyűlése. Márciusban volt a Piros Tojás ünnep a
Balázs Péter Otthonban, egy héttel később pedig
az 1848-as forradalomra való megemlékezés. Ezek
az események mind megjelennek a kSövetkező
oldalakon. És a további számok törekedni fognak
e megható jelenetek sorozatának követésére. Jó
olvasást kívánunk!
Szöveg: Koszka Árpád
Fordította: Kepe Ferenc
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a pequena história do nascimento dessa marca.
Além disso, temos ainda essa data nacional de
fortíssimo cunho patriótico: como arrepiarão
nossas espinhas os sessenta anos da Revolução
contra o regime soviético? E os acordes dissonantes dos népdal reconstruídos por Bartók, como
penetrarão nossos corações? Os cento e vinte e
cinco anos de seu nascimento também se comemoram esse ano.
Mas este ano de 2016 nos traz ainda mais.
De quando em quando aparecem no cenário
mundial algumas personalidades húngaras que
“viralizam”, como se diz hoje na linguagem da
internet: um Neumann János (nos anos 40), um
Puskás Ferenc (nos anos 50), um Rubik Ernõ (nos
anos 80)
E eis que em 2016, uma película hermética, densa
e emotiva conquista o mundo vindo da Hungria:
Saul Fia, de Nemes László recebe o Oscar de
melhor filme estrangeiro. Muitos viram o filme,
outros tantos não ousaram fazê-lo por razões que
não discutiremos agora... podemos lembrar de
Kertész Miklós (Michael Kurtiz) dirigindo Casablanca, da fotografia de Zsigmond Vilmos em
Contatos Imediatos de terceiro grau, ou ainda da
entrada marcial de Miklós Rózsa para Ben-Hur,
todos com uma estatueta, mas um Oscar de melhor filme estrangeiro em 2016? Isto é motivo de
orgulho especial, só alcançado por Mephisto no
longínquo 1982!
E os jogos olímpicos do Rio de Janeiro ainda nem
aconteceram! quantos esportistas húngaros farão
entoar nosso hino durante aqueles dezesseis
dias? quantas lágrimas de emoção vão escorrer
por nossas faces enquanto vemos a bandeira húngara subir acima do pódio nessa Olimpíada?
Nesses primeiros três meses do ano, já tivemos
algumas comemorações:
Em fevereiro, houve o Táncfesztivál no Uruguai,
em que mais de 80 participantes lotaram o palco
do tradicional Teatro Solis.
No mesmo Fevereiro e no mesmo Uruguai ocorreu a Assembleia do LAMOSZSZ.
Em março houve a festa do Piros Tojás no Lar Pedro Balázs, uma semana depois das festividades
da revolução de 1848.
Todos esses eventos estão documentados nas
próximas páginas. E os próximos números procurarão acompanhar essa sequência de emoções.
Boa leitura!
Texto: Árpád Koszka

OLVASÓINKTÓL

DE NOSSOS LEITORES

Draga Hilda,

Cara Hilda!

Olvasom az “uj” Hiradoban, amelyet tegnap,
januar 21-en kaptam meg, h. kivaltal Gombert
Karollyal egyutt. Az a csodalatos, h. micsoda nagyszamu
stab allt ossze a folhivasra!
Oriasi faba vagtak a fejszejuket - az egesz tartalmat 2 nyelven hozni!!
Csak azt remelem, legyen
bejelentett rendszeresseg, ne legyen szalmalang,
legyen kitartas es szivossag,
mert ez kell boven ahhoz, h. megeljen egy sajtotermek, akar elektronikusan, akar
papiron.
Mindenesetre csak gratulalni lehet. Nagyon kerlek,
tolmacsold megfelelo helyen ezt az uzenetemet,
nagyon veluk erzek,
orulok, es a legjobbakat kivanom! A braziliai magyarsagnak nagy erteket visznek
tovabb.

Leio no “novo Híradó, que recebi ontem 21 de
janeiro, que você saiu da redação junto com
Gombert Károly. O que é fabuloso é o número de
pessoas que respondeu ao convite!
Eles certamente se propuseram a um enorme desafio, de trazer todo o material em dois idiomas.
Só espero que o projeto tenha continuidade, não
seja “fogo de palha”, que haja perseverança e
tenacidade, porque isso é muito necessário para
que se crie uma publicação dessa natureza, seja
eletrônica, seja em papel.
De qualquer forma, só posso parabenizar.
Peço que você repercuta essa minha mensagem
para quem de direito, compartilho com eles essa
alegria e desejo o melhor!
Eles agregam muito valor à comunidade húngara
no Brasil.

Hajnalné Keserű Zsuzsánna
Argentíniai Mayar Hírlap
Kedves Árpi, szerkesztők, közreműködők!

Caro Árpi, redatores, colaboradores!

Gratulálok az új Híradóhoz!
Remek lett, hogy egybetettétek a magyar és portugál szöveget!

Ficou muito bom vocês terem unificado os textos
em húngaro e em português.

Köszönet, hogy betettétek a már kész cikkeket.
Nagyon szép a forma, könnyebben olvasható,
valóban nagy élményt nyújt az olvasók számára.
.... külön köszönet a sok új önkéntesnek!

Zsuzsánna Keserû Hajnal
Jornal Húngaro da Argentina

Parabenizo a todos pelo novo Híradó.

Obrigado por terem incluído os artigos que já
estavam prontos. O formato ficou muito bonito,
fácil de ler, realmente proporciona uma boa experiência para o leitor.
.
.. e um agradecimento especial para os vários
novos voluntários.
Hilda Budavári
Editora chefe anterior do Híradó
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PÉCS – VÁROS
HATÁROK NÉLKÜL!

PÉCS – A CIDADE SEM
FRONTEIRAS!
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Foto: Cleiton Negreiro

Otthona a világ egyik legrégebbi és az ország
legrégebbi egyetemének; 156.000 lakosával Pécs
Magyarország ötödik legnagyobb városa, amely
Budapesttől 230 km-re délre helyezkedik el.
Baranya megye megyeszékhelyeként Pécs különféle látnivalói a belvárosban találhatók, ahol
csendben sétálva csodálhatjuk a történelmi
épületeket, élvezhetjük az üzleteket, kávézókat és
az egész kulturális atmoszférát.
Nem véletlenül volt Európa kulturális fővárosa
2010-ben: az egykori Fünfkirchen (németül), vagy
Sopianae (a Rómaiakhoz) ugyanis felfedi azokat a
kultúrákat, amelynek népei egykor ezen a helyen
éltek valamikor a történelemben. A Római és
Keresztény romok, zsinagógák, templomok és
az iszlám építészet csodái teszik Pécset határok
nélküli várossá, a kultúrák és civilizációk könnyed
mozaikává...

Berço de uma das Universidades mais antigas
do mundo e a mais antiga do país, Pécs é a
quinta maior cidade da Hungria, com 156 mil habitantes, localizada a 230 km ao Sul de Budapeste.
Capital do Condado de Baranya, Pécs mantém suas
várias atrações no “Belváros” (Cidade Velha), por
onde se pode caminhar tranquilamente para admirar seus edifícios históricos, apreciar lojas, cafés e
desfrutar de toda a sua atmosfera cultural.
Não por acaso foi a Capital Europeia da Cultura em
2010: a antiga Fünfkirchen (em alemão) ou Sopianae (para os romanos) revela traços das diferentes
culturas que habitaram o local ao longo de toda a
sua história. Ruínas romanas e cristãs, sinagogas,
igrejas e modelos da arquitetura islâmica fazem
de Pécs uma cidade sem fronteiras, um gracioso
mosaico de culturas e civilizações...

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

A Universidade de Pécs é uma instituição de
ensino superior da Hungria, localizada na própria cidade, fundada em 1367, pelo Rei Luís I da
Hungria. É uma das universidades mais antigas do
mundo e a mais antiga de seu país, que desempenha papel significativo na educação húngara.
Oferecendo uma gama de programas internacionais de graduação, a Universidade garante o
alto nível de conhecimento e de pesquisa para

A Pécsi Tudományegyetem egy magyarországi
felsőoktatási intézmény, amely a városon belül
helyezkedik el és 1367-ben I. Lajos magyar király
alapította. Egyike a világ legrégebbi egyetemeinek
és az ország legrégebbi egyeteme, ami nagy szerepet játszik a magyar oktatásban.
Nemzetközi képzési programok széles skáláját
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UNIVERSIDADE DE PÉCS

PÉCS
nyújtja, amellyel az Egyetem biztosítani tudja a
magas szintű tudást és a kutatási lehetőségeket
már több, mint 20 ezer hallgató számára, akik
angolul és németül is tanulhatnak. Az Egyetem
továbbá referenciaként szolgál a jelenlegi magyar nyelv és kultúra kurzushoz is, amelyet a São
Paulo-i Egyetemen tanuló érdeklődők számára
indítottak, a két egyetem közötti együttműködésnek köszönhetően.

mais de 20 mil alunos, que aprendem também
em Inglês e Alemão. A Universidade é ainda a
referência para o atual Curso de Língua e Cultura
Húngaras que é oferecido aos interessados na
USP, graças a um convênio estabelecido entre as
duas universidades.
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PÉCSI BAZILLIKA

CATEDRAL DE PÉCS

A XI. században létrejött építmény többször
lett lerombolva és újjáépítve. Ez egy különleges
épület, hiszen része az emblematikus 1000 éves
magyar folytonosságnak és szimbóluma a Kereszténység állandó és kitartó harcának. II. János Pál
pápa pécsi látogatása alkalmával “Kis Bazilikának”
nevezte.
A bazilika építése, az ősi templom dekadenciája
miatt kolosszális munkának bizonyult, amely magába foglalta észak-itáliai, lombardiai és magyar
építészek munkáját. További két toronnyal egészítették ki a középkorban, amelyek kárt szenvedtek
a török hódoltság idején. A későbbiekben minden
püspök folytatta az épület felújítását az akkori
korok művészi stílusainak megfelelően, hogy az
megkapja jelenlegi formáját, megannyi rekonstrukció után a XIX. században.
Annak ellenére, hogy számos reformot végrehajtottak rajta, a bazilika megőrízte középkori templom stílusát és a közelmúltban, 1963-ban felavatott szobrait, amelyek Károly Antal munkái.

Fundada no Século XI, foi destruída e reconstruída algumas vezes. Trata-se de uma construção
especial, parte dos emblemáticos 1000 anos de
continuidade húngara e um símbolo da luta contínua e persistente do Cristianismo. Foi denominada “Basílica Minor” pelo Papa João Paulo II,
durante a sua visita a Pécs.
A construção da Basílica, logo após a decadência
da antiga Igreja, foi um trabalho colossal, que
contou com o trabalho de arquitetos do norte da
Itália, Lombardia e Hungria. Ela foi ampliada com
mais duas torres na Idade Média e sofreu danos
durante a ocupação turca. Mais tarde, cada Bispo
continuou a sua renovação de acordo com o estilo
artístico da sua época, tendo adquirido a sua
atual forma como resultado das reconstruções do
século XIX.
Apesar de tantas reformas, ela ainda apresenta a
forma de uma igreja medieval e a recente linha de
estátuas é obra de Károly Antal, inaugurada em
1963.
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Foto: JP Múzeum Website (http://www.pecsimuzeumok.hu/)

CSONTVÁRY MÚZEUM

MUSEU CSONTVÁRY)

Az egész múzeumot a XIX. és XX. századi magyar
modern festészet egyik legjobb képviselőjének,
Csontváry Kosztka Tivadarnak szentelik.
Csontváry (1853-1919) az egyik legbefolyásosabb alakja a magyar művészetnek. A kiállításai,
amelyeket aprólékosan ő maga szervezett meg,
alig kaptak negatív kritikákat kortársaitól. Ugyanakkor három évvel a halála után műveinek első
tanulmánya megjelent az Ernst Múzeumban és
jelentős siker volt.
1936-ban bemutattak néhány új Csontváry-munkát a magyar közönség számára, amelyek
megnövelték a festő iránti amúgy is növekvő
érdeklődést. 1956-ban, Brüsszelben került megrendezésre az a nagyszabású kiállítás – A modern művészetek 50 éve – amely során Csontváry
festményei Van Gogh and Gauguin munkái mellett
kerültek bemutatásra.
Retrospektívája Székesfehérváron (amit később
Budapestre vittek) elsöprő sikert aratott! Végül
1973-ban megnyitott a Csontváry Múzeum, művészete elismeréseként.

Um museu totalmente dedicado a um dos maiores
representantes da pintura húngara moderna entre
os Séculos XIX e XX: Tivadar Kosztka Csontaváry.
Csontváry (1853-1919) é uma das figuras mais
influentes das artes plásticas húngaras. Suas exposições, organizadas meticulosamente por ele mesmo,
quase não produziram qualquer resposta crítica de
seus contemporâneos. Porém, três anos após a sua
morte, o primeiro estudo do seu trabalho foi publicado, no Museu Ernst, e foi um sucesso considerável.
Em 1936, foram introduzidas diversas novas obras
de arte de Csontváry ao público húngaro, que mostrou um interesse crescente pelo trabalho do pintor.
Em 1956, foi organizada em Bruxelas uma exposição
em grande escala - Cinquenta Anos de Arte Moderna – na qual a pintura de Csontváry foi apresentada
lado a lado com as obras de Van Gogh e Gauguin.
Sua retrospectiva em Székesfehérvár (mais tarde
levada para Budapeste) foi um tremendo sucesso!
Finalmente, em 1973, o Museu Csontváry foi aberto
em reconhecimento à sua arte.

PÉCSI ZSINAGOGA (SINAGOGA DE PÉCS)
Pécsi Zsinagóga
A Pécs központjában elhelyezkedő Zsinagógát a
késői XIX. században építették. Az épületet Lőw
Leopold, J. Hirschfield H. Ehrlich és a fő rabbi Ausgburg Ede avatták fel, utóbbi 1869. július 22-én
kezdte meg munkáját.
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Localizada no Centro de Pécs, a Sinagoga foi
construída no final do Século XIX. Inaugurada por
Leopold Löw Szeged, J. Hirschfeld H. Ehrlich e Augsburg Ede, Rabino-Chefe, passou a prestar seus
serviços em 22 de Julho de 1869. A instituição recebeu o primeiro órgão a punção, construção de
Joseph Angster, importante figura húngara para a
história da Arte da Europa Central e fundador da

PÉCS
Az intézmény első orgonáját is megkapta, amelyet
Angster József, a közép-európai művészettörténet
fontos magyar alakja és az Angster-dinasztia alapítója készített. Majdnem 650 000 zsidó élt Magyarországon a II. Világháború előtt, amikor közel 450
000 embert megöltek a koncentrációs táborokban
(Holokauszt) vagy saját otthonukban, az utcán a
Nyilasok által. A térség magyar zsidó lakosságát
majdnem megtizedelték: a 3000 pécsi zsidó lélek
90%-át megölték.
A háború után a kormány elkezdte támogatni a
Zsinagóga felújítását, amely továbbra is nyitva
tartott egy romantikus stílusú sárga épületben.
Érdemes megemlíteni a héber óráját, amely az
óramutató járásával ellentétesen jár, és a következő kifejezés található rajta héberül: “Mert házam,
az imádság házának neveztessék minden nép
számára.”
Az épületen kupolák és egyéb díszes külső felületek találhatók, az ülések sötét tölgyből készültek,
a tetőt pedig világos színek alkotják, amelyek
egyedülálló művészeti élményt kínálnak stilizált
építészeti elemekkel.
A helyreállítás nemcsak azért volt fontos, hogy
újra élvezni tudjuk ezt a művészeti és építészeti
szépséget, hanem azért is, hogy a város történelme továbbra is megosztható lehessen az új
idelátogatókkal.

dinastia Angster.
Uma população de cerca de 650 mil judeus vivia
na Hungria, antes da Segunda Guerra Mundial,
quando, aproximadamente, 450 mil judeus foram
mortos nos campos de concentração (Holocausto)
ou em suas próprias casas e ruas, pelo Partido da
Cruz Flechada. A população judia húngara da região foi quase que totalmente dizimada: 90% das
3000 almas judias em Pécs foram mortas.
Após as guerras, o governo passou a apoiar a reconstrução da Sinagoga, que continua aberta em
um grande edifício amarelo, em estilo romântico.
Merece destaque o seu relógio em hebraico, que
funciona em sentido anti-horário ocidental e expressa, em hebraico, a frase “Para a minha casa,
sejam chamados todos os povos.”
O prédio também possui cúpulas e outros acabamentos exteriores ornamentados, seu assento é do mesmo carvalho escuro com o qual foi
construído e seu teto em cores brilhantes exibe
uma arte única com características arquitetônicas
estilizadas.
A restauração foi importante não só para que
pudéssemos apreciar novamente toda a arte e
beleza arquitetônica, como também para que a
história da cidade pudesse ser compartilhada com
os novos visitantes.

Pécsi Zsinagoga (Sinagoga de Pécs)
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Foto: JP Múzeum Website (http://www.pecsimuzeumok.hu/)

8
Zsolnay Porcelán Múzeum

MUSEU DE PORCELANA ZSOLNAY

A Pécs szépségében való gyönyörködés után
idővel elkerülhetetlen észrevenni a Zsolnay nevet
néhány helyen, vagy különböző szobrokon a
városban. Ez azért van, mert a család befolyása
máig része a mindennapi életnek. 1853-ban, Pécs
legrégebbi lakóházában alapították a világhírű
múzeumot, amely a teljes történetét bemutatja a
helyi porcelánnak, egészen az ipari korszakig. Ez
egyike azoknak a különféle helyeknek, amelyek
részei a Zsolnay Kulturális Negyednek.
Az ipari dolgozó és vállalkozó festő szeretett volna
lenni, de át kellett vennie az édesapja üzletét és
pár évvel később a csempék előállítását. Hamar
rájött azonban, hogy a kész termékek nagy mennyiségben történő eladása sokkal job üzletnek
bizonyul, amely néhány évtized alatt az egyik legnagyobb európai kerámiai üzemmé tette a gyárat.
A gyár majdnem 90 évig üzemelt a család kezében, amely kihasználta a helyi emberek munkáját
is, akik óvodákkal, iskolákkal, orvosi ellátással segítették azt. Az I. és II. Világháború után a gyárat
államosította a kormány.
Nem fér hozzá kétség, hogy ez egyike azoknak
a magyarországi helyeknek, amelyeket legalább
egyszer kötelező meglátogatni.

Depois de desfrutar algum tempo das belezas de
Pécs, será inevitável perceber o nome de Zsolnay
em vários lugares e em diversas esculturas da
cidade. Isso porque a influência da família ainda faz parte do cotidiano. Fundado em 1853, no
prédio residencial mais antigo de Pécs, o museu é
mundialmente famoso e apresenta a história de
todo o período da porcelana local, chegando à era
industrial. Este é dos vários locais que fazem parte
do quarteirão Cultural Zsolnay.
O industrial e empresário queria ser pintor, mas
teve que assumir o negócio do pai e, alguns anos
depois, a fabricação de telhas. Rapidamente
percebeu que a venda de produtos pré-fabricados
em grandes quantidades era um negócio muito
melhor, o que levou a fábrica, em poucas décadas, a ser uma das maiores fábricas de cerâmica
da Europa!
A fábrica prosperou por quase 90 anos nas mãos
da família, que beneficiava a população local que
trabalhava nela com creches, escolas, assistência
médica, etc. Após a Primeira e Segunda Guerras
Mundiais, a fábrica foi nacionalizada pelo governo.
Sem sombra de dúvidas, este é um dos locais na
Hungria em que pelo menos uma visita se faz
obrigatória!
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PÉCS
Hassan Yakovalli Mecset
Ahogy a város legtöbb látnivalója, ez is Pécs belvárosában található (Széchenyi tér). Az épületet
Pasha Quasim építette 1543 és 1546 között, a
török megszállás idején. Máig az egyik legnagyobb
Magyarországon található török épület, amely az
akkori korra jellemző török építészet jegyeit viseli.
Majdnem egész Magyarországot tekintve ez a
legjobb állapotban lévő török épület. Hozzátartozott egy 23 méteres minaret is, amelyet jezsuiták
romboltak le 1766-ban.
A XVIII. században, a török megszállás után, 1702
és 1732 között Pécs püspöke átépíttette a mecsetet Keresztény templommá, amelyet Nepomuki
Szent Jánosnak szenteltek. Ez egyfajta barokk
formát adott az épület külsejének. Évekkel később
a török kormány segítségével a mecsetet helyreállították. Az újabb átépítés 1956-ban kezdődött.
Ugyanebben az évben a barokk részeket lebontották és az eredeti padlót visszaállították. 1971 és
1972 között a kolostor maradványait helyreállították is és az eredeti bejáratot átépítették.
Szöveg: Camila Pécsi

MESQUITA YAKOVALLI HASSAN
Sendo mais um dos pontos turísticos da cidade,
está localizada no Centro de Pécs (Praça Széchenyi). O edifício foi construído por Pasha qasim,
entre 1543 e 1546 durante a ocupação e influência turca. Ele ainda é um dos maiores edifícios turcos que permanece na Hungria e detém as características da arquitetura turca daquela época.
De toda a Hungria, esta é a que está em melhor
estado de conservação. Contava com um minarete de 23 metros de altura, que foi derrubado
pelos jesuítas em 1766.
No Século XVIII, após a ocupação turca, entre os
anos de 1702 e 1732, o Bispo de Pécs reconstruiu
a mesquita para ser uma capela cristã, dedicada
a São João Nepomuceno. Para isso, ele deu uma
forma barroca ao lado externo do edifício. Anos
depois, com o apoio do governo turco, a Mesquita foi reestabelecida. A renovação da mesquitacapela começou em 1956. Nesse mesmo ano, as
construções barrocas foram demolidas e o piso
original foi restaurado. Entre 1971 e 1972, os
restos do mosteiro foram desfeitos e a entrada
original foi reconstruída.
Camila Pécsi

Foto: Google.
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.... ÉS AZ OSCAR-DÍJAT A ...AND THE OSCAR GOES
“SAUL FIA” KAPJA
TO “O FILHO DE SAUL”

10
A február 28-án Hollywoodban tartott eredményhirdetésen a „Saul fia” című magyar film a legjobb
külföldi film kategóriában elnyerte az Oscar-díjat.
A film az Auschwitz-i haláltáborban játszódik a második világháború idején. A főszereplő Saul – aki a
Sonderkommando tagjaként elpusztított zsidó társai
elégetéséért felelős – megpróbálja emberhez méltó
módon eltemetni a gázkamrából kikerült halott fiút,
akit saját gyermekének vél. A 39 éves, nagyfilm
kategóriában elsőfilmes Nemes Jeles László rendezésében készült filmdráma korábban többek között
már megnyerte az alábbi díjakat:
– A legjobb idegen nyelvű film – Golden Globe díj,
2016;
– Az év legjobb idegen nyelvű filmje – National
Board of Review of Motion Pictures 2015;
– Broadcast Film Critics Association Award;
– A legjobb első film – New York Film Critics Circle;
– A legjobb idegen nyelvű film - Los Angeles Film
Critics Association;
– A legjobb idegen nyelvű film - Chicago Film Critics
Association;
– A legjobb idegen nyelvű film - Satellite Awards;
– AA Zsűri nagydíja – Cannes-i Filmfesztivál
A legjobb nemzetközi film – Independent Spirit
Awards
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O filme húngaro O Filho de Saul foi o vencedor da
categoria de melhor filmes estrangeiro da úlitma
edição do Oscar americano, realizada no dia 28 de
fevereiro de 2016 em Hollywood. A história se passa
nos campos de extermínio de Auschwitz na segunda
guerra mundial. O protagonista Saul, responsável
pela cremação de outros judeus, tenta dar um fim
digno ao corpo que ele acredita ser de seu filho.
O drama dirigido pelo estreante em longas metragens, o húngaro de 39 anos, László Nemes, ainda
ganhou:
– o Globo de Ouro 2016 de Melhor Filme Estrangeiro;
– o National Board of Review;
– o Broadcast Film Critics Association Award;
– o New York Film Critics Circle Awards de Melhor Primeiro Filme;
– o Los Angeles Film Critics Association Awards;
– o Chicago Film Critics Association Awards;
– o Satellite Awards;
– o Grande Prêmio do Júri e da Crítica no Festival
de Cannes 2015.
Além de ter sido indicado ao Independent Spirit Awards e ao Boston Society of Film Critics
Awards.
Essa é a 51º vez que a Hungria envia um filme
para consideração do Oscar, dos quais nove foram

SAULFIA/O FILHO DE SAUL

A legjobb idegen nyelvű film – Boston Online Film
Critics Association. Ez volt az 51. Alkalom, hogy
Magyarország Oscar minősítésre küldött filmet; ezek
közül kilencet jelöltek is valamilyen díjra:
1969: A Pál utcai fiúk
1972: Macskajáték
1978: Magyarok
1979: Bizalom
1982: Mephisto
1983: Jób lázadása
1985: Redl ezredes
1988: Hanussen
2016: Saul fia
Mindeddig csak a Mephisto című film nyert Oscar
díjat. Ebben az évben a magyar jelölt film a jordániai
“A sivatagi farkas”, a kolumbiai “A kígyó ölelése” és a
francia “Öt grácia” c. Filmekkel versenyzett a díjért.
A díj odaítélése nagy hullámokat vert Magyarországon “A magyar film nagy napja. Mindenkinek
köszönjük.” – írta Facebook bejegyzésében Orbán
Viktor miniszterelnök. Az Origo nevű internetes lap
a következőket írta: “És megvan! Hihetetlen, hogy
nemcsak drukkolunk és álmodozunk, de végre valamiben győzünk is. A film költségvetése 1,5 millió
euró volt, külföldi tőke nem járult hozzá a költségek
fedezetéhez. A Saul fia Magyarországon legkevesebb
140 ezer embert vonzott a mozitermekbe, messze
meghaladva az átlagos 100 ezer főt. A Rotten Tomatoes szájton a film a kritikusok 96%-ának támogatását nyerte el. A felmérés 163 szavazaton alapult. A
mintegy kilenc ezer szavazó néző 84%-ának tetszett
a film. Az IMDb portálon a kevéssel több mint 10 500
nézői értékelés átlaga (a 10-es skálán) 7,9.
A Saul fia 2015-ben készült, 107 perces játékidővel;
Brazíliában a Sony Pictures forgalmazza, bemutatója 2016 február 4-én volt. Megtekintése 14 éven
felülieknek ajánlott. Brazíliában kevés mozi tűzte
műsorára. Akinek eddig nem állt módjában moziban
megnézni a filmet, ne veszítse el a türelmét, a film
hamarosan kölcsönözhető lesz online kapcsolaton
keresztül is.
Szöveg: Luiz Fernando Szücs
Fordítás: Kepe Ferenc

indicados ao prêmio:
1969: Pál Utcai fiúk - Esta Rua é Nossa,
1972: Macskajáték - Jogos de Gatos,
1978: Magyarok - Hungarians,
1979: Bizalom - Confiança,
1982: Mephisto,
1983: Jób lázadása – A revolta de Jó,
1985: Redl ezredes - Coronel Redl,
1988: Hanussen e Filho de Saul.
Até então, apenas Mephisto havia se sagrado
vencedor. Este ano, o filme húngaro concorreu à
premiação do Oscar com O Lobo do Deserto (da
Jordânia), O Abraço da Serpente (da Colômbia),
Guerra (da Dinamarca) e Cinco Graças (da França).
A repercussão da notícia do prêmio no país foi
grande. “É um grande dia para o cinema húngaro,
obrigado a todos”, disse no Facebook o primeiro
ministro húngaro, Viktor Orban. O “Origo”, principal site de notícias do país, publicou: “Incrível!
Sonhamos com isso e nós ganhamos”.
O orçamento do filme foi de 1,5 milhão de euros
e não teve capital estrangeiro. Na Hungria O Filho
de Saul alcançou a marca de 140 mil espectadores, ultrapassando, em muito a média de 100 mil
espectadores. Aclamado pela crítica, no site Rotten Tomatoes, o filme tem aprovação de 96% dos
críticos, baseado em 163 avaliações, e de 84% do
público, baseado em quase nove mil avaliações.
No site IMDb o filme tem uma nota média de 7,9
do público, baseado em pouco mais de 10.500
avaliações.
O Filho de Saul, ou Saul Fia (título original), foi
produzido em 2015, tem 107 minutos de duração,
é distribuido pela Sony Pictures, estreou no Brasil
em quatro de fevereiro 2016 e sua classificação é
de 14 anos. No Brasil, poucas salas exibiram o filme. Para quem não teve a oportunidade de ir ver
o premiado filme húngaro nas telas do cinema, o
jeito será aguardar sua liberação aos serviços de
locação online, que não deverá demorar.
Luiz Fernando Szücs
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A Magyar Nemzeti Ünnep megemlékezése idén
március 13-án zajlott a Santo Américo Főiskolán.
Az eseményen tiszteletét tette Konkony Norbert
brazíliai magyar nagykövet, a magyar konzul, Maris Zsolt és a konzulátus személyzete.
Az esemény megnyitásaként Konkony Úr hangsúlyozta örömét az 1848. március 15-i megemlékezéssel kapcsolatban, amely a szabadságot, a
függetlenséget és a bátorságot szimbolizálja.
Hangsúlyozta, hogy a bátorság volt az, amely ezt
a példátlan kihívást életre hívta. Több, mint 1
millió ember elvándorlását. A 2016-os idei évben
a megemlékezések még fontosabbá váltak, hiszen
jubileumi évről beszélünk. Konkony Úr elmondta,
hogy egy kiállítást szerveznek az 1956-os Forradalomról, ahol a tárgyak és emlékek lesznek felsorakoztatva a közösségi vívmányokkal.
Egyéb információk is elhangzottak Nagykövet
Úrtól. Kiemelte az Olimpiai játékokkal kapcsolatot
várakozását és a magyar helyettes külügyminiszter
és kommunikációs miniszter májusi látogatását.
Végül, Konkony Úr felolvasta Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak a levelét. A levél
tartalmazott egy utóiratot, amelyben ez állt: “A
márciusi vezéralakok példája továbbra is megvilágítja az utat a szabadság felé ... ! Éjlen a magyar
szabadság, éljen Magyarország!”
Ezután a Pántlika és a Zrínyi és Ropogós Csárdás
csoportok léptek fel nagy sikerrel.
Francisco Tibor Úr következett. Bejelentette az
Egyesület számára készített új logó győztes tervezőjét, Bruno de Paula Lemos-t. Ő bemutatta, hogy
hogyan készült a logó és megköszönte az elismerést.
A közönség ezután a zenész, Leonardo előadását
követhette figyelemmel, aki Bach-ot játszott.
Nem sokkal később Konkony Úr tájékoztatást nyújtott a közönség számára különböző kurzusokról
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A comemoração da Data Nacional Húngara aconteceu este ano no dia 13/03 no Colégio Santo Américo
em SP. O evento contou com as ilustres presenção
do Embaixador da Hungria, Sr. Norbert Konkoly, do
cônsul Maris Zsolt e de sua equipe consular. Para
abrir o evento Sr. Norbert destacou a alegria de
festejar a data de 15/03/1848 símbolo de liberdade, independência e coragem. Enfatizou que foi a
coragem que fez com que um desafio nunca visto
acontecesse. A imigração de mais de um milhão de
pessoas.
Neste ano de 2016 as comemorações tornam-se
ainda mais importantes, por ser um ano jubilar. Sr.
Norbert comunicou todos os presentes que uma
exposição sobre a Revolução de 1956 será realizada
e que objetos e lembranças pessoais serão bem-vindas para o acervo.
Outros comunicados foram repassados pelo Embaixador. Citou os jogos olímpicos com grande expectativa e das visitas no mês de maio do Vice-Ministro
das Relações Exteriores e do Ministro das Comunicações da Hungria.
Por último Sr. Norbert leu uma carta enviada pelo 1º
Ministro da Hungria Sr. Victor Orbán. A carta tinha
uma mensagem final que dizia: “O exemplo dos
protagonistas daquele dia de março continua iluminando o caminho da liberdade...! Viva a liberdade
húngara, viva a Hungria!”.
Em seguida os grupos Pántlika e Zrínyi e Ropogós
Csárdás se apresentaram com grande alegria.
Sr. Francisco Montano Filho seguiu com a apresentação do evento. Anunciou o vencedor do concurso
da nova logomarca da Associação, Bruno de Paula
Lemos, que foi representado por Marilena Vicentini.
Explicou como a logomarca foi criada e agradeceu
pelo prêmio.
O público foi presenteado com a apresentação do
músico Leonardo Jeszenszky que interpretou BACH.
Logo após, Sr. Tibor, informou ao público sobre os
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és workshopokról, továbbá a hagyományos Magyar Bálról is, amely szeptember 24-én kerül majd
megrendezésre a Paulistano Atlétikai Klubban.
A São Paulo-i Egyetem magyar nyelv és kultúra
hallgatói ezután egy különleges prezentációt tartottak a nemzeti ünnepről, amely jobban megérttette velünk ezt a bátorsággal és szabadsággal teli
napot. A cserkészek csoportja a Pántlika tánccsoporttal zárta az ünneplést.
Szöveg: Smelán Cintia
Fordítás: Szarvas Norbert

cursos e workshop, além do tradicional Baile Húngaro que acontecerá no dia 24/09 no Clube Atlético
Paulistano.
Os alunos do curso de Língua e Cultura Húngara
da USP fizeram uma apresentação especial sobre a
Data Nacional, que nos fez entender mais sobre esse
dia de coragem e liberdade.
O grupo de escoteiros encerrou a comemoração
junto com grupo de danças folclóricas Pántlika.
Cintia Smelán

fotos Luiz Fernando Szücs
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HÚSVÉT ÜNNEPE – PIROS TOJÁS

fotos Luiz Fernando Szücs
Március 20-án, vasárnap került megrende
zésre a hagyományos Húsvéti ünnep a Péter Balázs Otthonban. Az eseményt a Magyar Egyesület
és az Otthon csapata szervezte több, mint húsz
önkéntes együttműködésével, a különféle feladatokat felosztva.
Helyiek, azok családtagjaik és más vendégek

No domingo, dia 20 de março foi realizada a
tradicional Festa de Páscoa no Lar Pedro Balázs.
O evento organizado pela Associação Húngara
e pela equipe do Lar contou com a colaboração
de mais de vinte de voluntários, distribuídos nas
mais variadas funções.
Os residentes, seus familiares e os demais convi-
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egy gyönyörû nappal lehettek gazdagabbak. A
programsorozat reggel kezdődött egy virágvasárnapi misével, amelyet Plácido atya, a Santo
Américo Főiskola munkatársa tartott meg. Nem
sokkal késqbb felcsendültek a magyar dalok, felszolgálták az ebédet, különféle típusú grillezett hú-
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dados foram contemplados com um dia lindo. A
programação começou pela manhã com a missa
de Domingo de Ramos, conduzida por D. Plácido,
do Colégio Santo Américo.
Logo em seguida, ao som de músicas húngaras,
foi servido o almoço, um delicioso churrasco com

HÚSVET ÜNNEPE/FESTA DA PÁSCOA
sok és saláták, valamint egyéb köret néptáncokat
adott elő ek kíséretében. A desszertként választott édesség az almás pite volt, egy almatorta, ami
igazi hagyományos, magyar melegséggel készült.
Ebéd után a Pántlika együttes magyar néptáncokatt adott elq, ami mint mindig, megörvende-

algumas variedades de carnes, saladas e demais
acompanhamentos. O doce escolhido para a
sobremesa foi o “almás pite”, uma torta de maçã
preparada com todo o carinho da forma tradicional húngara.
Após o almoço os participantes contemplaram a

19
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ztette a közönséget a kifogástalan és izgalmas
teljesítménnyel.
A legutolsó és talán legjobban várt része a napnak
a tombolasorsolás volt. Harmincöt db díj került
kiosztásra, közöttük a leginkább áhított óriás
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apresentação do grupo de danças folclóricas húngaras
Pántlika, que, como de costume, encantou os espectadores com sua impecável e emocionante performance.
A última e tão aguardada atração do dia foi o sorteio de prêmios da rifa. No total foram 35 prêmios
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csokitojás és egy Dolce Gusto kávéfőző.
Azon felül, hogy a legeslegkellemesebb pár
órát töltöttük barátok és családtagok között, az
esemény támogatásokat is gyűjtöt az Otthon
további fejlesztéseihez.
Szöveg: Szücs Luiz Fernando
Fordítás: Szarvas Norbert

sorteados, entre os mais cobiçados estavam um
mega ovo de chocolate e uma cafeteira Dolce
Gusto.
Além de proporcionar horas agradabilíssimas
entre amigos e familiares, o evento conseguiu
arrecadar fundos essenciais para futuras benfeitorias do Lar.
Luiz Fernando Szücs
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A BRAZÍLIAI MAGYAR
SEGÉLYEGYLET
KÖZGYÛLÉSE

ASSEMBLÉIA DA
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE HÚNGARA

A Brazíliai Magyar Segélyegylet április 25-én
tartotta éves közgyűlését, mely alkalommal az
új Igazgatóság megválasztására is sor került. Az
elnök, az otthonigazgató és a kincstárnok szokásos
beszámolói után, melyekben ismertették a Segélyegylet tevékenységét és a kihívásokkal szemben
a túléléshez szükséges megfelelést, következett az
új Igazgatóság közfelkiáltással való megválasztása.
A rendezvényen sokakat elszomorító bejelentés
hangzott Madalena Judite Rath alelnök részéről,
miszerint a Segélyegylet, társszervei és az Otthon
lakói javára megszakítás nélkül 20 éven keresztül folytatott szolgálat után kéri felmentését
tisztségei alól. Az önzetlenség és a két évtizedes
közreműködésével megerősödött közösség iránt
érzett elkötelezettség okán azonban vállalta, hogy
további hat hónapi időtartamra marad a Balázs
Péter Otthon élén és azonos időszakra megtartja
második titkári posztját, hogy legyen idő megtalálni azt a személyt, aki a későbbiekben ezen feladatokat tőle átveszi. Az új igazgatóság összetétele az
alábbi táblázatban látható:
Szöveg: Koszka Árpád
Fordítás: Kepe Ferenc

Em 25 de abril teve lugar a assembléia da Associação Beneficente Húngara (Brazíliai Magyar
Segélyegylet), que este ano teve também a particularidade de eleger uma nova Diretoria. Após
as costumeiras apresentações do Presidente, da
Diretora do Lar e do Tesoureiro ressaltando as
realizações e os desafios que a Associação enfrenta para sobreviver, houve a eleição para a nova
Diretoria, que foi eleita por aclamação.
A nota triste do evento foi o anúncio – dado por ela
mesma - da despedida da Vice-presidente Madalena
Judite Rath, que após 20 anos de serviço ininterrupto
em benefício da Associação, de seus associados e dos
moradores do Lar, resolveu solicitar seu afastamento.
No entanto, em mais um gesto de abnegação e compromisso com a comunidade húngara que ela ajudou
a moldar nas últimas duas décadas, consentiu em
ficar à frente do Lar Pedro Balázs por mais seis meses
e manter o cargo de segunda secretária pelo mesmo
período, até que seja possível encontrar uma pessoa
para substituí-la.
Na página a seguir, a composição da nova diretoria
completa.
Árpád Koszka
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INTERJÚ
MURÁNYI KISS
VERÁVAL, A MURÁNYI PÉTER

ENTREVISTA DE
VERA MURÁNYI KISS,

A magyar vállalkozó, Murányi Péter álmodta meg a
nevét viselő alapítványt, a fejlődő társadalmak életminőségének javítását elősegítő, úttörő fejlesztések
elismerésére és díjazására.
Április 18-án 15. alkalommal adták át a díjat (élelmezés témakörében), melyet „A betakarítás utáni
elváltozások molekuláris alapjai és a termés minősége közti összefüggés” című pályázat nyert el.
Az Alapítvány jelenlegi elnökével, az alapító lányával
készítettünk interjút, aki az Espaço Apasban rendezett ceremónián a kutatócsoport részére átadta a
díjat. Zilda Vera Suelotto Murányi Kiss néven született 1962. április 15-én São Pauloban. A nagy múltú
Escola Suíço-Brasileira és a Colégio Rio Branco diákja
volt. A Getúlio Vargas Alapítvány (São Paulo) iskolájában vállalatirányítás területén, illetve a Pontifícia
Universidade Católica (São Paulo) egyetemen jogi
diplomát szerzett. Közösségünkben mindannyian
ismerjük Murányi Kiss Verát, aki jelentős feladatokat
lát el, akár mint a Segélyegylet önkéntes elnöke, akár
a Szondi György Cserkészcsapat támogatójaként,
melyben fia is résztvevő volt.

O empresário húngaro Péter Murányi idealizou
a Fundação que leva seu nome, para reconhecer e
premiar trabalhos inovadores que melhorem a qualidade de vida das populações em desenvolvimento.
Em 18 de abril aconteceu a entrega da 15ª edição do
prêmio (este ano dedicado ao tema Alimentação)
para o trabalho “Bases Moleculares das Transformações Pós-colheita e qualidade de Frutas”. Entrevistamos a atual Presidente da Fundação, filha do instituidor, que entregou o Prêmio aos autores do trabalho
durante a cerimônia ocorrida no Espaço Apas, em São
Paulo. Nascida Zilda Vera Suelotto Murányi Kiss, a 15
de abril de 1962, em S. Paulo, foi aluna de tradicionais
colégios paulistanos como a Escola Suíço-Brasileira e
o Colégio Rio Branco. Graduou-se em Administração
de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - SP e em
Direito pela Pontifícia Universidade Católica – SP. Na
nossa comunidade húngara todos a conhecem por
Vera Murányi Kiss, onde exerce um influente papel,
seja como Diretora Voluntária da Associação Beneficente Húngara, seja apoiando o Grupo de Escoteiros
Szondi György, do qual seu filho também participou.

ALAPÍTVÁNY ELNÖKÉVEL A
HÍRADÓ 2016.

FUNDAÇÃO
PÉTER MURÁNYI,
ABRIL DE 2016.

PRESIDENTE DA
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Mikor és milyen körülmények között érkezett édesapja, a díj megálmodója Brazíliába?
Édesapám Budapesten született 1915. április
16-án. 24 éves korában, amikor egy párizsi papírgyárban dolgozott, a háború közelsége elviselhetetlenné vált Európában. Édesanyja és mostohaapja nem sokkal korábban Brazíliába emigráltak.
Amikor felajánlottak számára egy állást a Klabin
Papír- és Cellulózgyárban a papírlaboratórium
kialakítására, kihasználta a lehetőséget és ő is
úgy döntött, ebben az országban kezd új életet. A
Belge SA hajózási társaság Antwerpenből induló
SS Mar del Plata nevű hajója fedélzetén, 1939.
október 16-án érkezett a santosi kikötőbe.
Hogyan alakult meg és hogyan épül fel napjainkban
a Murányi Csoport?
São Pauloba érkezésekor apám eldöntötte, hogy
saját vállalkozásba kezd. Minden megtakarítását
és Párizsban megszerzett tapasztalatát felhasználva 1940. április 10-én, alig 6 hónappal érkezése
után, megalapította első vállalkozását Murányi
Péter Egyéni Vállalkozás néven. Az évek során a
vállalkozás folyamatosan bővült. Profilja mindvégig a csomagolóanyagok voltak, alumíniumtekercs
és fibralata (kartonpapír csomagolás fém aljjal és
tetővel) – ez utóbbi az ő találmánya volt.
Sok ügyfele közül kiemelhetem a következő cégeket: Kibon, az Ovomaltine, a Refinações de
Milho Brasil, a Casa Granado, a Gessy Lever, a
Bom Brill, a Bauducco, a Johnson & Johnson, a
Colgate, a Du Pont.
Cége székhelye a Brás negyedben volt, három
műszakban működött 1500 munkással. Nagyon
sokan a hatalmas teherautókról ismerték a cég
nevét, amelyek a Dutra autópályán rendszeresen
szállítottak a Rio de Janeiro – São Paulo útvonalon.
Az iparon kívül ingatlanba is fektetett. A nagyvárosok terjeszkedését előrelátva, jó áron szerzett
meg ingatlanokat később fejlődésnek induló
városrészekben.
Személyes érdekeivel összhangban, ötletei által
mindig is fontosnak tartotta az őt befogadó ország szociális és gazdasági körülményei javítását,
mások segítését.
Hosszú időn keresztül a Dominikai Köztársaság
São Paulo-i tiszteletbeli főkonzuli tisztségét is
betöltötte.
Nem sokkal halála előtt ipari tevékenységét beszüntetve már csak az ingatlanpiacra koncentrált.

Quando e em que circunstâncias seu pai, idealizador
da Fundação, veio para o Brasil?
Meu pai nasceu em Budapest, dia 16 de abril de
1915. Aos 24 anos, quando estava trabalhando
em numa fábrica de papel em Paris, a situação
pré-guerra ficou insustentável na Europa. Aproveitando que sua mãe e padrasto tinham, pouco
antes, imigrado para o Brasil, respondendo a um
convite para trabalhar na formação do laboratório de papel da Fábrica Klabin de Papel e Celulose,
ele decidiu também vir construir uma nova vida
neste país. Chegou ao porto de Santos em 16
de outubro de 1939, a bordo do Navio SS Mar
del Plata, da Cia. Maritime Belge SA, que havia
zarpado de Antuérpia.
Como surgiu e como está constituído hoje o Grupo
Murányi?
Desde que chegou a S. Paulo, meu pai decidiu que
constituiria o seu próprio negócio. Usando todas
as suas economias e a experiência anterior em
Paris, no dia 10 de abril de 1940, menos de seis
meses após a sua chegada, abriu a sua primeira
empresa: Péter Murányi Firma Individual. Com o
correr dos anos, o empreendimento foi se ampliando, sempre produzindo embalagens, quer
de folhas de flandres, quer de fibralata (embalagem de papelão com tampa e fundo de metal),
cuja patente foi desenvolvida por ele. Dentre
os muitos clientes que teve, posso citar alguns:
Kibon, Ovomaltine, Refinações de Milho Brasil,
Casa Granado, Gessy Lever, Bom Brill, Bauducco,
Johnson & Johnson, Colgate, Du Pont, etc...
Sua empresa, situada no Brás, chegou a trabalhar
três turnos/dia e empregar 1.500 funcionários.
Muitas pessoas conheciam a “marca” da firma
pelas enormes carretas que frequentemente
trafegavam pela Dutra no eixo Rio – São Paulo.
Além do ramo industrial, ele investiu no setor
imobiliário, buscando prever os rumos do crescimento das cidades, adquirindo, por bons preços,
os imóveis que viriam a valorizar ou em bairros
que se desenvolveriam.
Sem interesses políticos pessoais, mas com espírito altruísta, sempre buscou contribuir com
sugestões e ideias para a melhoria das condições
sociais e econômicas deste país que o acolheu.
Por longo tempo, exerceu também o cargo de
Cônsul Geral Honorário da República Dominicana
em S. Paulo.Um pouco antes de seu falecimento,
o ramo industrial foi desativado, permanecendo
contudo, o imobiliário.
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Hogyan merült fel a Murányi Alapítvány ötlete és
mi a küldetése?
1990 környékén édesapám szeretett volna egy
olyan magánalapítványt létrehozni, amely révén
visszaadhatna Brazíliának abból a sok mindenből,
amit számára az ország adott. Gyermekei brazil
állampolgárok lettek, jól érezte magát az országban, itt találta meg a számára kiteljesedést
nyújtó körülményeket.
Hosszas mérlegelés után megosztotta családjával
az ötletét: egy olyan alapítványt szeretne létrehozni, amely minden évben négy terület egyikén
osztana elismerést, ezek pedig az egészség, az
élelmezés, az oktatás, és a tudományos és technológiai fejlesztés. Végrendeletében fektette le
a konkrét gyakorlati megvalósítás alapjait arra az
esetre, ha nem tudná tervét személyesen megvalósítani. A legfontosabb alapvetése az volt, hogy
nem ösztönző, hanem elismerést jelentő díjat
szeretne létrehozni.
Így tehát elmondható, hogy a díjra pályázó munka
tárgya feltétlenül újító, gyakorlatban hasznosítható dolog kell legyen, és az északi félteke 20. foka
alatt élő emberek életminősége javítását szolgálja.
Miért fontos „az északi félteke 20. foka alatt ”
kitétel? Úgy vélte, ezen a területen találhatók a
fejlődést elősegítő lökésre leginkább rászoruló országok. Az ettől északabbra található területeken
élő nemzetek gazdasági-pénzügyi helyzetüket
tekintve már más lehetőségekkel rendelkeznek.
Azonban mivel élete során ő maga is megélte
országhatárok változását, nem nevesíteni akart
bizonyos országokat, vagy politikai alapon különbséget tenni, a földrajzi meghatározást választotta.
Életrajza olvasható a Sem limite, a vida de Péter
Murányi (Határ nélkül, Murányi Péter élete – csak
portugál nyelven elérhető) könyvben, mely megtalálható az interneten: www.fundacaopetermuranyi.org.br/semlimite
Mennyi ideje vezeti az Alapítványt? Melyek a vezetés
során felmerülő alapvető kihívások? Hogyan kezelik
a pénzügyi forrásokat?
Az alapítványt édesanyámmal és testvéremmel
együtt hoztuk létre, apám 1998-ban, 83 éves
korában bekövetkezett váratlan halálát követően.
Az alapító okirat rögzíti, hogy a Legfelsőbb Tanács
elnöki tisztét mindig Murányi Péter egyik közvetlen leszármazottja kell gyakorolja, három éves
mandátummal. Az első elnök testvérem, Péter
volt, a második édesanyám, Zilda. A harmadik
mandátum óta én töltöm be a tisztséget, Péter
pedig az alelnök.
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Como surgiu a ideia da Fundação Murányi e qual é sua
Missão institucional?
Por volta dos anos 90, meu pai quis criar uma
fundação privada e nacional que, de algum
modo, retribuísse o muito que ele achava que o
Brasil havia lhe proporcionado: seus filhos eram
brasileiros, ele se sentia bem no Brasil e aqui
havia encontrado as condições necessárias para
prosperar.
Depois de uma longa reflexão, compartilhou com
a família que gostaria de criar uma fundação
que premiasse anualmente quatro áreas: Saúde,
Alimentação, Educação e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A ação concreta nesse sentido
ocorreu quando colocou no seu testamento os
critérios que gostaria que fossem adotados, caso
não conseguisse executar pessoalmente o seu
plano. Os aspectos mais marcantes de seu projeto
eram que ele não queria dar um prêmio de incentivo, mas queria de reconhecimento. Portanto, os
trabalhos premiados teriam de ser inovadores,
apresentar resultados práticos e, assim, melhorar
a qualidade de vida dos povos situados abaixo da
latitude 20 do Hemisfério Norte.
Por que “abaixo da latitude 20 do Hemisfério
Norte”? Ele tinha a opinião de que era nessa
região que se localizava a maioria dos países que
necessitavam de maior impulso para o desenvolvimento. As nações acima desse marco já tinham
condições econômico-financeiras para tanto. Por
outro lado, sendo uma pessoa que já vira fronteiras mudarem para lá e para cá, no decorrer de sua
vida, resolveu definir uma área de benefício não
nominal ou politicamente, mas geograficamente.
Sua biografia está no livro Sem Limite, a vida de
Péter Murányi (somente em português), acessível
pelo link
www.fundacaopetermuranyi.org.br/semlimite
Há quanto tempo você está à frente da Fundação,
quais são os principais desafios na gestão e como seus
recursos são administrados?
A Fundação foi constituída por minha mãe, meu
irmão e por mim, um ano após o falecimento
repentino do Sr. Péter, aos 83 anos, em 1998.
Por determinação estatutária, a Presidência do
Conselho Superior deve ser sempre exercida por
um herdeiro direto do Sr. Péter Murányi, sempre
em mandatos de três anos. O primeiro presidente foi o meu irmão Péter; no segundo mandato,
a nossa mãe Zilda. Desde o terceiro mandato,
tenho ocupado a posição e o meu irmão Peter, a
Vice-presidência.
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Egyik fő kihívásunk az, hogy Alapítványunk minden évben projekteket, és nem karriereket akar
elismerni. A versenybe szálló pályázatokat egyetemek, kutatóközpontok és más intézmények jelölik
(a szerző közvetlen jelentkezését nem fogadjuk el).
Ezen jelölő intézményekkel, melyek elnevezése
Jelölő Kollégium, kapcsolatunk folyamatos. Megválaszoljuk kérdéseiket, információt nyújtunk,
elősegítjük a pályázatok beküldését. Célunk,
hogy minden alkalommal magasabb színvonalú
munkákat jelöljenek, ezzel növelve a verseny
színvonalát.
Jelenlegi gazdasági és politikai helyzetünkben mi
jelenti a legfőbb nehézséget az alapítvány vezetése
során?
A Murányi Péter Alapítvány saját alapítványi
tőkéjével gazdálkodik, mely biztosítja működését.
Igyekszünk kordában tartani a kiadásokat.
Mi a díj témája 2016-ban? Hány munkát adtak be?
Mikor lesz a díjátadó? Megtudhatjuk a ceremóniára
meghívottak nevét?
Az Alapítvány 15. alkalommal osztja ki a díjat,
mégpedig az élelmezés területén. Eredetileg a
Murányi Péter díjat mindig április 16-án, az alapító
születésnapján adtuk át. Az évek során azonban
bebizonyosodott, hogy az április hónapban esedékes ünnepnapok miatt a fix dátum nehézséget
jelent. Jelenleg a dátumot április hónapon belül,
rugalmasan jelöljük ki.
Az Alapítvány története során hány külföldi munkát
jelültek? Volt már külföldi nyertes, és ha igen,
hányan?
Általában 100-120 projektet neveznek évente a
díjra, 10-13% közülük külföldi (latin-amerikai). A
Murányi Péter alapítvány által kitüntetettek között
voltak már döntőbe jutott külföldi munkák, ezek
dicséretben részesültek.
Kiemelném, hogy hazai tekintetben már Brazília
minden régiójából voltak döntőbe jutott és díjazott munkák, a déli régió azonban számszerűleg
kiemelkedik.
Hogyan állítják össze a témában szakértő tudományos vizsgálóbizottságot?
A tudományos bírálóbizottság összetétele a
pályázatok témaköréből adódik. Így tehát minden
évben a beérkezés és a formai követelmények ellenőrzése után az alapítvány csapata tervet készít
az érintett szakterületek szerint. Igyekszünk egy

Um dos nossos maiores desafios encontra-se no
fato de a Fundação premiar anualmente trabalhos
e não carreiras. Como os trabalhos que concorrem
ao Prêmio Péter Murányi devem ser indicados
por Universidades, Centros de Pesquisa ou outras
instituições de ponta (pois não aceitamos a inscrição direta do autor), há um esforço constante
para manter contato com essas instituições, que
formam o assim chamado Colégio Indicador, esclarecendo as dúvidas, informando e estimulando o
envio de trabalhos. queremos que, cada vez mais,
bons trabalhos sejam indicados, aumentando o
nível da concorrência.
quais são as principais dificuldades para administrar a
Fundação no ambiente socioeconômico e político em
que vivemos atualmente?
A Fundação Peter Murányi tem uma dotação patrimonial própria e vive da aplicação desses recursos.
Procuramos exercer uma administração enxuta.
Em 2016, qual é o tema da premiação e quantos trabalhos se apresentaram? quando será a premiação?
Você já pode divulgar quem serão as autoridades
convidadas para a cerimônia?
A Fundação está na 15ª. Edição do seu Prêmio. Este
ano, a área premiada será a Alimentação. Originariamente, o Prêmio Péter Murányi era entregue no
dia 16 de abril, na data do aniversário do instituidor, mas, à medida que os anos foram passando,
verificamos que ter um dia fixo apresentava muitas
dificuldades pelos feriados constantes do mês de
abril. Atualmente, preservamos o costume que a
cerimônia de premiação ocorra sempre em abril,
mas em data móvel.
Ao longo da história da Fundação, quantos trabalhos
de fora do Brasil já se apresentaram? Houve ganhadores fora do Brasil e em que temas?
Via de regra, recebemos a indicação de 100 a 120
trabalhos por edição do Prêmio, sendo que, destes,
10% a 13% são oriundos do exterior (América Latina).
Dentre os laureados pela Fundação Péter Murányi, já
tivemos finalistas do exterior que receberam Menção Honrosa. Em nível nacional, devo ressaltar que
tivemos trabalhos vencedores e finalistas de todas
as regiões do Brasil, apesar de uma concentração
maior no Sudeste.
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három vagy négy szakértőből álló, több területen
jártas bizottságot összeállítani, akik pályázatok
elbírálásában is gyakorlattal rendelkeznek. Célunk
a tartalmak egységes áttekintése.
Egy előzetes válogatást követően – amikor kiválogatják a díj szellemiségét leginkább tükröző
projekteket – minden egyes munkát egy, az adott
témában jártas „ad hoc” szakértő részére adunk
át, aki készít egy hivatalos szakmai bírálatot.
A pályázatok és a szakvélemények birtokában
rendezett újabb egyeztetés során a vizsgálóbizottság kiválasztja azt a három döntőbe jutott
munkát, amelyet elküld a zsűrinek. A zsűri tagjai
az Alapítvány Tanácsa tagjai, a vizsgálóbizottság
tagjai és a partnerintézmények képviselői (ABC,
SBPC, CAPES, CNPQ, ANPEI, ACONBRAS, FAPESP,
CIEE, ACIESP), valamint részt vesznek meghívásos
alapon egyetemi rektorok és társadalmi folyamatokban jártas személyek is.
Ezen az egyeztetésen a bizottság pártatlan módon
bemutatja a három munkát, majd együttesen megvitatják a különböző vonatkozásokat és tisztázzák
a kérdéseket. Miután minden kérdést tisztáztak,
titkos szavazással választják ki a nyertest. A másik
két munka dicséretben részesül.
A Murányi Péter Alapítványról, az idei pályázatról, valamint a korábbi díjazottakról a www.
fundacaopetermuranyi.org.br internetes oldalon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Milyen kapcsolatot ápolt, ápol a magyar közösséggel?
Családom apai ágon magyar származású, anyai
nagyanyám révén pedig olasz. 1983-ban, már
felnőttként kezdtem el a magyar közösségbe
járni. A Zrínyi és a Pántlika néptánccsoportokban
táncoltam, önkéntesként a Szondi György Cserkészcsapatban és a Balázs Péter szeretetotthonban
is tevékenykedtem. Korábban a Magyar Segélyegylet igazgatótanácsi tagja is voltam. Jelenleg a
cserkészek szülei által rendezett vásárokban segítek, és a Segélyegylet tanácsának tagja vagyok.
Kapcsolatom a magyar közösséggel kibővült, amikor családot alapítottam. Albert mindig is nagyon
tevékeny volt a magyar közösségben különféle
területeken, és fiunk is részt vett többek között a
tánccsoportok és a cserkészet életében.
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Quais são os critérios para compor a banca examinadora de acordo com o tema?
A composição da Comissão Técnico e Científica
(CTC) é feita de acordo com o perfil dos trabalhos
indicados. Assim, a cada ano, após o recebimento
dos trabalhos e a verificação para ver se os mesmos
estão cumprindo as exigências formais do Edital do
Prêmio, a equipe da Fundação faz uma planilha das
áreas abrangidas pelos trabalhos. Tendo o recorte de
conteúdo, buscamos compor uma CTC multidisciplinar, composta de três ou quatro especialistas com
experiência na avaliação de trabalhos, para poder
julgar os conteúdos de maneira consistente. Após
uma primeira seleção, quando são separados os mais
representativos do espírito do Prêmio, cada trabalho
remanescente é enviado a um especialista “ad hoc”
do referido tema, para que esse profissional emita
um parecer. Numa nova reunião, a CTC, de posse
dos trabalhos e dos pareceres “ad hoc”, seleciona
os três finalistas, que serão remetidos ao Júri. Este é
composto pelos Conselheiros da Fundação, pela CTC,
por representantes das instituições parceiras (ABC,
SBPC, CAPES, CNPq, ANPEI, ACONBRAS, FAPESP, CIEE,
ACIESP) e por convidados, Reitores de Universidades
e pessoas com consciência social. Na reunião do
Júri, após a exposição imparcial dos três finalistas
por parte da CTC, os jurados discutem os diversos
aspectos de cada trabalho e esclarecem as dúvidas.
Uma vez sanado qualquer questionamento, por voto
secreto, os jurados elegem o vencedor, que receberá
o Prêmio. Os dois outros finalistas recebem a Menção Honrosa. Mais informações sobre a Fundação
Peter Murányi, a edição atual do Prêmio, bem como
documentos sobre as edições anteriores, podem ser
obtidas no site: www.fundacaopetermuranyi.org.br
Qual é o relacionamento que você teve ou tem com
a comunidade húngara?
Minha família tem origem húngara por parte de
meu pai e italiana, por parte de meu avô materno.
Comecei a frequentar a Comunidade Húngara em
1983, já adulta. Fiz parte de grupos de Dança (Zrínyi
e Pántlinka), participei como voluntária do Grupo
Escoteiro Szöndi György e de eventos no Lar Pedro
Balázs. Já fiz parte da diretoria da Associação Beneficente Húngara e, atualmente, ajudo no Bazar dos
Pais dos Escoteiros e, sou membro do Conselho
Consultivo da Associação Beneficente Húngara.
Minha relação com a Comunidade foi se ampliando,
pois constituí família. O Albert tem sido bastante
atuante na Comunidade em diversas frentes e nosso
filho também frequentou os grupos de dança, de
escotismo etc.

INTERJÚ MURÁNYI KISS VERÁVAL/
ENTREVISTA VERA MURÁNYI KISS
A diaszpórában élő magyar közösségek egyik
legfőbb aggodalma a beolvadás elkerülhetetlen
tendenciája, mely akár eltűnésükhöz is vezethet.
Milyen javaslata lenne a São Pauloban élő magyar
közösség számára a túléléshez és fejlődéshez?
Egy bevándorló közösség esetében természetes
folyamatnak találom a választott haza népével kisebb-nagyobb sebességgel és mértékben történő
összeolvadást. A keveredés elől való elzárkózás véleményem szerint inkább hátrányt, mint hasznot
jelent. Úgy vélem, a vándorlás folyamata szép, és
ez biztosít valódi lehetőséget arra, hogy különbségeink által gazdagodjunk, és éljük életünket.
Mindenki nyer ezzel a folyamattal. A magyarok
leszármazottai fontos és felelősségteljes feladata,
hogy őrizzék szüleik és nagyszüleik kultúráját, és
ismertessék meg azt brazil barátaikkal és családtagjaikkal.
Büszke vagyok arra, hogy részese vagyok egy ilyen
színes csoportnak (magyarok, leszármazottaik és
nem magyarok), amely együtt leli örömét egy
táncházban, egy lángosban, és „az ördög által is
félt” magyar nyelv különlegességeinek tanulásában. Amikor ilyennek vagyok tanúja, úgy érzem,
híd vagyok édesapám öröksége, a saját valóságom
és a fiam jövője között…
A mai globalizált világban az információ a korábbinál sokkal gyorsabb tempóban kering, a folyamatok felgyorsultak. Minden átalakulásra ösztönöz.
Megfigyeltem, hogy egy-egy, a szüleink korában
Magyarországon létező dolog a diaszpórában
szinte jobban megmaradt, konzerválódott, mint
a mai Magyarországon…
Hiszek tehát a közösséggel kapcsolatos több
fókuszú elköteleződésben: az értékek és emlékek
megőrzésében, a Magyarországgal való élő kapcsolat fenntartásában, és kitárni a kapukat az
érdeklődők számára. Meg vagyok győződve arról,
hogy a magyar közösséget a hozzájuk csatlakozó,
„szívükben magyarok” csak gazdagítani fogják,
bárhonnan is érkezzenek.
Fordítás: Dobos Eszter
Árpád Koszka.

Uma das principais preocupações das comunidades
húngaras na diáspora é a inexorável tendência à diluição
e miscigenação, o que poderia levar ao seu desaparecimento. que sugestões você poderia dar para que a
comunidade húngara de São Paulo possa sobreviver
e desenvolver?
Eu vejo como uma tendência natural que uma comunidade de imigrantes se encaminhe, com maior ou
menor velocidade e intensidade, para miscigenar-se
com a população do país que a acolheu. Permanecer
fechada a esta mistura, para mim é mais prejudicial
do que benéfico. Acredito que a beleza dos movimentos migratórios é a possibilidade real para que
todos possam enriquecer-se com as diferenças e
prosseguir vivendo.... É um movimento bilateral de
ganhos. Os descentes de húngaros devem preservar
a cultura de seus pais e avós (há um grande mérito
nisto) e difundi-la aos amigos e parentes neste Brasil.
Para mim é motivo de orgulho presenciar um grupo
misto (de húngaros com seus descendentes e não
húngaros) feliz “curtindo um táncház”, saboreando
um “lángos” e aprendendo as peculiaridades “desta
língua que até o diabo teme...”. quando isto ocorre,
me sinto como uma ponte vida entre as origens
de meu pai, a minha realidade e o futuro que será
vivido pelo meu filho...
O mundo está globalizado, as informações e tendências circulam muito mais rapidamente. As influências para transformações estão em toda parte.
Observo que certos aspectos da Hungria de nossos
pais estão mais conservados na diáspora (quase
que como congelados) do que na própria Hungria...
Portanto, acredito no compromisso multi-focado da
diáspora: preservar valores e memória, possibilitar
um contato vivo com a Hungria de hoje e manter as
portas abertas para os interessados... Com certeza
a Comunidade Húngara crescerá com os “húngaros
de coração”, qualquer que seja a sua origem, que
juntar-se-ão aos descendentes de húngaros.
Árpád Koszka.
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A SEGÉLYEGYLET
90 ÉVÉNEK LOGÓJA

Logomarca dos
90 anos da
Associação

A Magyar Segélyegylet fennállásának 90. éve
alkalmából az Igazgatóság pályázatot hirdetett az
évforduló logójának megalkotására.
Több pályázó regisztrálta magát különböző álnevek
alatt (előzetes követelmény volt ez a versenytársak személyazonosságának titokban tartására), és
beadási határidő után a Segélyegylet igazgatósági
tagjaiból és két kommunikációs szakértőből (Kiss
Albert és Voeroes Dénes Cristina) álló vizsgabizottság a Bruno Tenan által
készített logó mellett döntött.
A győztes a logó leírásában az
alábbiakat közölte:
“Olyan nagyon egyszerű
formájú szimbólumot szándékoztam készíteni, amely
egyidejűleg több jelentést
hordoz magában. A szimbólum kilenc, kétszer kettes hálóban elhelyezett stilizált tizes
római számból áll, minthogy
két ország (Brazília és Magyarország) adja a Segélyegylet
értelmét, amely két irányban
fejti ki tevékenységét, azaz a
Balázs Péter Idősotthonért
és a Magyar Házért dolgozik.
Az ebből eredő összefonódás
vizuálisan ábrázolja a Magyar
Segélyegylet eddigi pályáját.
Egy a kultúrák, személyek,
történelmek és tapasztalatok
találkozásával jelzett folyamatról van szó, melyeknek a
Segélyegylet fennállásának éveihez hasonlóan, de
egymástól el nem választható módon szerepelniük
kell a logón.
Miért ne gondoljunk tehát egy textildarabra,
melyben a fonalak egymásba szőve egy új és náluk
nagyobb értéket képeznek? Vagy egy szélesre tárt
körzőre, amely az értékeket egyben tartja és egyidejűleg elérhetővé teszi? Vagy esetleg egy postai bélyegre, ami lehetővé teszi a levélváltást két személy,
két ország, két kor között, melyeknek kapcsolatban
kell maradniuk egymással?
Árpád Koszka.

Para marcar a importante comemoração dos 90
anos da Associação Beneficente Húngara, a
Diretoria decidiu organizar um concurso para criação
de uma logomarca específica para este ano.
Vários candidatos se inscreveram com diferentes
pseudônimos (exigência prévia para impedir a identificação dos concorrentes), e ao final do processo, a junta
examinadora, composta pelos Diretores da Associação
mais dois profissionais da área da Comunicação (Albert
Kiss e Cristina Voeroes Dénes)
decidiram escolher o logo
criado por Bruno Tenan, que
em seu briefing sobre o logo,
escreveu.
– “Minha intenção era criar
um símbolo com formas muito
simples e ao mesmo tempo
bastante rico em significado.
Ele é formado por nove algarismos romanos dez estilizados,
dispostos numa malha 2 por
2. Afinal, são dois países —
Brasil e Hungria — a razão de
a Associação existir, e são duas
as suas frentes de ação — o Lar
de Idosos Pedro Balázs e a Casa
Húngara. O entrelaçamento
resultante pretende representar visualmente a trajetória da
Associação Beneficente Húngara até aqui.
Trata-se de um percurso
marcado pelo cruzamento
de culturas, de pessoas, de
histórias e experiências que, como cada ano de vida da
Associação, precisam estar na logomarca, mas de tal
forma que não possam ser separados uns dos outros.
Por que não pensar, então, em um pedaço de
tecido, em que as linhas se costuram para formar
algo novo e maior? Ou em uma cerca com pontas
abertas, para proteger um patrimônio valioso e ao
mesmo tempo torná-lo acessível? Ou ainda em um
selo postal, necessário para tornar possível a correspondência entre duas pessoas, entre dois países,
entre dois tempos, que desejam manter contato?”
Árpád Koszka.
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GULYÁS, PÖRKÖLT, GULYÁS, PÖRKÖLT,
PAPRIKÁS
PAPRIKÁS
Vajon ki volt az a zseni, aki rájött, hogy ha a zsírt,
a hagymát és a piros paprikát meghatározott módon összekeveri, különlegesen étvágygerjesztő
aromákat, illatokat, színt kap a velük készült fogás?
Mindhárom ételünk egyetlen tőről fakad, mégis jól
meghatározható, hogy miben más a pörkölt, mitől
egyedi a gulyás és mit és miért nevezünk paprikásnak. Az idő, a történelem és a korízlés formálta
ételeink jól jellemzik a magyar konyha elmúlt 250300 évét, és azt, hogy hogyan változott, fejlődött,
jött létre ez a ma már ízig-vérig nemzeti hármas.
Három közeli rokon, mégis milyen különbözőek!
Alapanyagaik hasonlóak, elkészítésük is majdnem
azonos, mégis mindegyik más. De vajon tudjuk-e,
hogy melyik hogyan készül, hogy melyik mit takar,
s hogy mikor épp melyik kerül elénk?

A GULYÁS
Ez az a fogás, amelyet a földkerekség minden
táján magyarnak ismernek. Nem véletlen, hogy
Magyarország történelmének egy egész korszakát,
„gulyáskommunizmusként” emlegette a világ. A fél
európai elit a magyar marhahúst ette.
A “gulyás” szó eredeti, máig is használt jelentése
marhapásztor. Az ételt valamikor úgy nevezték,
“gulyásos hús”, azaz olyan hús, amilyet a gulyás
főz. Készítésének első részletes leírása 1787-ből
származik, Gvadányi Józseftől.
A “gulyás mint főzési
módszer”, már 1700-as
évek végén készen állott.
A gulyás – pásztorok,
gulyások raguja – a mai
napig az a hívószó, ami
külföldiek számára a mi
húsos, pirospaprikás, sűrű
szafttal bíró ragunkat jelöli
és egyben szimbolizálja
az egész magyar gasztronómiát.
Számunkra - magyarok
számára - azonban a
gulyás valami egészen mást takar. A gulyás ízében
ott rejtezik – a pörköltet szerető bors helyett - a
kömény, leve hígra hagyott, sárgarépával, fehérrépával, krumplival és csipetkével gazdag. A gulyás a

Quem terá sido o gênio que descobriu que mis
turando banha, cebola e páprica de uma determinada maneira obtêm-se refeições cujos sabores e
aromas estimulam particularmente o apetite?
Essas três preparações tipicamente húngaras descendem da mesma origem, porém ainda assim dá
para definir a particularidade do pörkölt, a individualidade do gulyás, e explicar por que o paprikás
é paprikás. Esses pratos evoluíram através do
tempo, da história e do desenvolvimento dos paladares, representando bem os últimos 250-300
anos da culinária húngara, porque contam como
surgiu, se modificou e depurou esse trio que se
tornou húngaro “puro-sangue”. São três parentes
próximos, mas como são diferentes entre sí! Suas
matérias primas são semelhantes, sua preparação é quase igual, no entanto cada um tem seu
caráter. Mas somos mesmo capazes de perceber
suas sutis características, conhecemos as nuances
de suas preparações, e sabemos diferenciá-los
quando nos servem um ou outro?

O GULYÁS
Este é aquele prato que em qualquer lugar do
planeta, todos conhecem como sendo húngaro.
Nem é por acaso que toda uma época da História
da Hungria é chamada de “Gulyás-comunismo”:
metade das elites europeias consumia as carnes
bovinas exportadas pela Hungria.
A origem da palavra, ainda hoje utilizada, designa
o cuidador de rebanhos
bovinos (N.T. - em húngaro, os pastores de diferentes tipos de rebanhos
têm nomes específicos. O
pastor de bois e vacas é o
“gulyás”). O prato preparado por esses pastores
era então a “carne dos
gulyás”. Sua primeira
descrição e modo de
preparo aparece em 1787, pelo conde Gvadányi
József (N.T. - um nobre húngaro, que além disso,
foi general e escritor).
Em outras publicações do final dos anos 1700 aparece também “O gulyás como forma de cozinhar”.
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mi igazi ragulevesünk, egy olyan étel, amely után
az ember már nem igényel főételt, csak valamiféle
desszertet és egy kényelmes kanapét.
A gulyás társadalmi elismertségét, az egyszerű
napszámosoktól a főurakig vezető útját azonban
II. Józsefnek köszönheti. Az uralkodó törekvései,
az ország függetlenségének veszélye hívta életre a
pörköltet, mint nemzeti eledelt.
A gulyás a magyar identitás jelképévé vált, addig
nem túl gyakran készített paprikás étel hamar
utat talált magának a gasztronómiába, ahol lassan
pörköltté nemesült, míg a bő lére eresztett ragu
megőrizte a gulyás elnevezést.

A PÖRKÖLT

32

A pörkölt a gulyások ételéből fejlődött magyar nemzeti étellé. Az alföldön a paprikás hús, azaz, pörkölt,
az 1830-as és az 1900-as évek között emelkedett a
lakodalmi ételek rangjára . A magyarság, egyszerű
földművelő nép eltanulva a receptet, a gulyások
ételére már a “Pörkölt” nevet kezdi használni.
A gulyások húsétele és a paraszti pörkölt kezdetben
egy és ugyanaz volt, azonban még hiányzott a ma
ismert pörkölt ételünk alapvető fűszere – a paprika!
A paprika közép- és dél-amerikai eredetű, és nem
tudjuk pontosan, hogyan érkezett az országba.
A legelfogadhatóbb nézet szerint, azért került be
hazánkba, mert a törökök lezárták kereskedelmi
útvonalainkat kelet felé,
ahonnan a borsot importáltuk, és így a portugálok
és spanyolok közvetítésével
jutottunk hozzá a paprikához. Mint mindenütt,
Magyarországon is először
mint érdekesség jelent meg
a főúri virágoskertek ritkaságai között. Lassan gyógyszerként kezdték használni,
és végül, fűszerként is.
A magyar konyha azóta
előszeretettel használja a
pirospaprikát, s készít vele igen sokféle ételt, de a
húsos raguk között a mai napig a pörkölt az egyeduralkodó.
A magyar gasztronómia azonban a paprikás ragukat
még további osztályba is sorolhatja. A régi szakácskönyveket forgatva is látszik, milyen folyamatos
változáson, fejlődésen ment keresztül a pörkölt.
Dobos C. József szakácskönyve szerint a jó borjú-
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O gulyás – ragu dos pastores – é o termo que
todos os estrangeiros utilizam para designar um
ragu de carne com páprica, de molho espesso
que simboliza toda a gastronomia húngara. Para
nós – para os húngaros – porém, o gulyás sugere
algo totalmente diferente: no seu sabor se esconde o kümmel – em lugar da pimenta-do-reino,
preferida pelo pörkölt – com um caldo mais ralo,
rico em cenouras, batatas e massinha. O gulyás
é nossa sopa verdadeira, um prato após o qual
ninguém pensa mais no que vem em seguida,
só em uma sobremesa, talvez e em um canapé
confortável.
O reconhecimento social do gulyás, o caminho
que o levou das mesas dos camponeses simples
até a dos nobres, se deve ao imperador József II.
A sua preocupação com os perigos que ameaçavam a independência da nação acabou trazendo
à vida esse prato, na condição de comida nacional. O gulyás se transformou em um símbolo da
identidade nacional, e o prato que até então não
era muito considerado, abriu seu caminho para
a gastronomia, onde gradativamente se tornou o
nobre “pörkölt”, enquanto o ragu de caldo mais
ralo preservou seu nome de gulyás.

O PÖRKÖLT
O pörkölt se desenvolveu como prato nacional a
partir do gulyás. Na planície central da Hungria,
a carne com páprica (ou
seja, o pörkölt) ascendeu
à categoria das iguarias
festivas entre os anos
1830 e 1900, através
dos agricultores húngaros, que, distorcendo a
receita original do gulyás,
começaram a usar o
nome de pörkölt (N.T. pörkölt literalmente quer
dizer torrado, ou seja, o
nome deriva da forma de
dourar a cebola e carne,
que depois da páprica fica com cor vermelha).
Mas bem no início, o prato dos pastores e dos
agricultores era o mesmo e um só, já que ainda
faltava o tempero principal do prato: a páprica!
A páprica é de origem centro- e sul-americana, e
não se sabe ao certo como chegou na Hungria.
Segundo a teoria mais aceitável, chegou ao país
porque o domínio turco havia cerrado as rotas
comerciais para o oriente, de onde vinha a pimen-
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pörkölthöz combra és oldalasra van szükség, kockázva, csontokról megtisztítva. Az elkészítéshez pedig
egy lábasnyi apróra vágott szalonnát kell pirítani, és
fél kilónyi húsonként egy fej vöröshagymát apróra
vágva rádobni és megdinsztelni. Ehhez paprikát kell
adni, kicsi sót, majd amikor a hagyma megpirult,
akkor hozzá kell adni a kockára vágott húst, amit utána fedő alatt javasolt párolni, végezetül tarhonyával
kell tálalni az elkészült ragut.
Dobos szerint a magyar konyha egyik legkiválóbb
étele a báránypörkölt, ami tarhonyával, galuskával,
rizskásával vagy tésztával körítve, tejföllel megbolondítva tálalható. Érdekes módon Dobos szakácskönyvében nem szerepel se sertésből, se vadból
készített pörkölt.
Magyar Elek, az Ínyesmester, a pörkölthöz csak
jó minőségű borjúhúst javasol, lehetőleg combot
vagy lapockát, illetve marhahúsból a vesepecsenyét
ítéli pörköltbe valónak. Szerinte a legjobb, ha forró
zsírban aranyszínre sütik a reszelt vöröshagymát,
ehhez adják a pirospaprikát, majd a kockára vágott
húst, amit - ha kifehéredett - felöntenek csontlével,
sózzák, és fedő alatt puhára főzik.
Persze ahány ház, annyi pörkölt, és manapság már
kicsit másképp is állunk a pörkölt készítéséhez.
Sokan olajban dinsztelik a hagymát, a paprikát
óvatosan, a tűzről lehúzott serpenyőbe hintik, s a
húst csak tálalás előtt sózzák. Arról nem beszélve,
hogy a borjú helyett inkább marhából készülnek
a pörköltek, és annak sem a vesepecsenyéjéből,
hanem jó esetben az omlóssá puhuló lábszárából.

ta-do-reino. Assim, o produto acabou chegando ao
país através das rotas estabelecidas por Portugal e
pela Espanha (desde as Américas). Como em todos
os lugares da Europa, também na Hungria a páprica
era vista mais como planta ornamental rara nos
jardins senhoriais, antes de passar a ser usada como
planta medicinal e finalmente, como tempero.
Desde então, a cozinha húngara adotou a páprica
vermelha com devoção especial e prepara com ela
inúmeros pratos, sendo que os ragus de carne imperam entre todos ainda hoje.
A gastronomia húngara, no entanto, ainda subdivide
a classificação de seus ragus com páprica. Manuseando os livros culinários da época é possível perceber as contínuas variações e desenvolvimento pelos
quais o prato passou.
De acordo com o livro culinário escrito por Dobos C.
József (N.T. - famoso cozinheiro e confeiteiro, criador da torta que leva seu nome), o pörkölt de vitela
exige músculo e lombo, desossados e cortados em
cubos. Para a preparação seria necessário fritar uma
boa quantidade de toicinho finamente picado, e
refogar nele cebolas picadas, na proporção de uma
cebola grande para cada meio quilo de carne. A isso
dever-se-ia acrescentar a páprica, um pouco de sal,
e quando a cebola tivesse adquirido cor, agregarse-iam os cubos de carne. O caldo naturalmente
obtido deveria então ser reduzido com a panela
tampada, servindo o prato com “tarhonya” (N.T.
- uma massa caseira parecida com chumbinho).
Segundo Dobos porém, uma das melhores iguarias
húngaras seria o pörkölt de cordeiro, acompanhado
de alguma massa ou risoto e regado com creme de
leite (N.T. - atenção: não se trata do creme de leite
de lata que há no Brasil). Curiosamente, no livro de
Dobos, não figura nenhuma menção a pörkölt de
carne de porco ou de carne de caça.
Magyar Elek, o “Inyesmester” (N.T. - jornalista e
autor do mais famoso livro de culinária húngara da
virada do século XX) recomenda que só se use carne
de vitela da melhor qualidade para o pörkölt, preferencialmente músculo ou paleta, ou ainda coxão
mole, se for carne de boi. Segundo ele, o melhor é
fritar a cebola roxa até dourar, acrescentar a páprica e depois a carne, que após selada, deve receber
algum “stock” de carne e ser reduzido com panela
tampada enquanto a carne cozinha.
Claro: tantas casas quantas receitas, e atualmente
já existe uma postura um pouco diferente quanto
à preparação do pörkölt. Muitos refogam a cebola
em óleo, acrescentam a páprica cuidadosamente
com a panela fora do fogo e só salgam a carne no
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final. Isso sem dizer que os pörkölt se preparam
com carne de boi em vez de vitela, e se utilizam
outras carnes que não o coxão mole.

O PAPRIKÁS
Se um ragu de carne com páprica se prepara com
outra carne que não boi ou vitela e o molho espesso
se dilui com creme de leite, o prato recebe o nome
de paprikás, indicando dessa forma a diferença na
preparação e descrevendo a carne usada no preparo
(paprikás de peixe, de frango, etc).
Deu fome? Vamos nessa, então...
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A PAPRIKÁS
Ha egy nemes pirospaprikás ragu nem vörös húsból
készül, illetőleg a sűrű szaftot tejföllel lazítják, ezt
a ragut a paprikásként aposztrofáljuk, így jelezve a
különbséget az elkészítés módjában illetve, hogy a
raguban milyen hús található (hal, csirke, stb).
Hát éhes lettél? Fogjunk hozzá...

PAPRIKÁS CSIRKE
Hozzávalók:
4 lehetőleg boldog háztáji csirkecomb (azaz 2 csirke
4 combja)
1 fakanálnyi vaj
4 teáskanál pirospaprika
2 fej vöröshagyma
frissen őrölt bors
só , tejföl
Elkészítés: Egy mély serpenyőben vajon megdinsztelem az apróra vágott hagymát. Amíg serceg a hagyma, addig - mint a vizes zoknitól - megszabadítom a
combokat a bőrtől, és a húst megkapatom a vajon.
Ezután félrehúzom a serpenyőt, megszórom a pirospaprikával, sózom, majd átforgatom és felöntöm
vízzel. Nem teljesen, csak úgy egy bő ujjnyit öntök
rá. A serpenyőt fedem, takarékon főzöm a paprikásomat. Időnként megfordítom a húst, és megnézem,
hogy nem főtte-e el a levét teljesen.
Amikor már puha a hús, akkor borsot tekerek rá, és
egészen takarékra veszem, majd nekiállok a nokedli
elkészítésének.
Jó étvágyat!
Koszkané Molnár Zsuzsana
Híradó 74

PAPRIKÁS DE FRANGO
Ingredientes:
4 coxas (preferencialmente, de frango de granja
orgânica)
1 boa colher de manteiga
2 cebolas grandes
Sal, pimenta-do-reino moída na hora, páprica.
Creme de leite
Preparação: Dourar as cebolas picadas na manteiga.
Retirar as peles dos pedaços de frango e selar na
mesma panela. (ou frigideira grande).
Acrescentar a páprica, o sal e agregar água, não
demais, só até cobrir os pedaços.
Deixar cozinhar em fogo baixo, com panela tampada, revirando de vez em quando, sem deixar secar
demais.
quando a carne estiver macia, agregar a pimentado-reino. Regar com o creme de leite.
Servir com macarrão chumbinho ou outra massa.
Bom apetite!
Texto: Susana Molnár Koszka
Tradução: Árpád Koszka

